Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
8300 Tapolca
Kazinczy tér 17/C VII/27
30-268-1406

Tisztelt Felügyelőség!
Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2011. dec. 26-án sikerült
a tapolcai Plecotus 1-barlang (4450/6 KDT- KTVF 31581/09, iktatószám:
9695/10) hosszát mintegy 15 méterrel megnövelni.
A barlangot az erősen behúzó, a Kórház-barlang felé tartó légáramlást követve
kezdtük bontani. Ez a barlang eddigi végpontja előtt kb. 5m-rel kettévált és egy része a
keleties irányú járatból balra, ÉK felé haladt tovább. Itt az omlást átbontva lapos, leszakadt
réteglapokon húzódó kuszodába jutottunk, végén újabb omlással. Balra egy fülke található,
benne mészlemezes tavacskával. (Ezt a részt elkerülte az eredetileg kb 2 m széles járat
beomlása.) Jobbra egy járhatatlanul szűk lyuk indul. Ez a rész kb. 10 m hosszú.
A barlang régi, erősebben huzatoló végpontjáról a Malom-tó vizének süllyesztése
miatt eltűnt a kutatást akadályozó pocsolya. A helyén maradt dágvány felásásával egy
omladékdombba ütköztünk, melynek sikerült feljutni a tetejére. Itt balról szűk lapító
csatlakozik be, valószínűleg a másik ág jobb oldali kiágazása. Előre egy kis fülke található,
rajta túl laposan folytatódik a huzatoló járat.
Bár a feltárt részek nem jelentősek, a Kórház-barlang felé haladva még nagyobb
folytatás is előkerülhet.
A feltárás résztvevői: Horváth Sándor, Mészárosné Hardi Ágnes, Szilaj Rezső.
Tapolca, 2012-01-03

Tisztelettel:

Szilaj Rezső
csoportvezető

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
8300 Tapolca Kazinczy tér 17/C VII/27
Tel: 06-30-268 1406

Tisztelt Igazgatóság!
Örömmel értesítem Önöket, hogy csoportunk a Tapolcai Kórház-barlangban (44502, Eng. ügyszáma: 31580/09, iktatószáma: 8444/10), a gyógyászatilag hasznosított rész
délnyugati oldalán kezdődő kuszodából kiindulva dec. 26-27-én újabb járatokat tárt fel. Ezek
becsült hossza 100 m.
A feltárásokat a Plecotus 1-barlangba beáramló hideg levegő feltételezhető kórházbarlangi megjelenési pontján kezdtük el. (Füstölésre a hasznosítás miatt nincs mód, így a
Plecotus-1 lejáratának nyitásával-zárásával lehetett a huzat erősségének változását vizsgálni.)
A terápiás rész délnyugati fektetőjéből délre induló két rövid mellékág közül a nyugatabbi
vége előtt sikerült Horváth Sándornak a behúzó légáramlást érzékelnie. A huzat egy kis
aláboltozódás alól jött. Itt lemélyítve, bontás és vésés után egy nagyobb, kb. 4 m hosszú, lapos
fülkébe jutottunk le. Ennek végéből az omlást átbontva egy lapos terembe, a Lógó
álmennyezetek termébe jutottunk. Ennek átmérője 5-10 m között van, a bebújásnál egy
kürtőszerű felboltozódással.
A terem nyugati oldalából egy kuszodában még legalább 30 métert sikerült kisebb
bontás után északi-nyugati irányokba kanyarogva előrehaladni. Bár ez az ág egy kisebb termet
is tartalmaz, azonban az ezt lezáró omladékból légáramlás nem érezhető.
A Lógó álmennyezetek termében a déli oldalon egy lapos rést kibontva szintén egy
szűk járat következett, majd egy újabb kisebb terem. Itt is omlás zárja le a folytatást, ebből
huzat is áramlik.
A feltárt járatok termei erősen omladékosak, a főtét könnyen leomló, deciméter
vastag réteglapok alkotják. A bejárati fülke álmennyezetét is ezek leválása hozta létre, illetve
félig levált változataik láthatóak a Lógó álmennyezetek termében. A szűkebb járatok részben
lapos főtéjű, széles kuszodák, kisebb részben pedig oldott formakinccsel rendelkeznek.
A kutatás résztvevői: Bagó Zsuzsanna, Horváth Sándor, Mészárosné Hardi Ágnes,
Németh Róbert, Németh Sándor, Szilaj Rezső.
Tapolca, 2012-01-03
Tisztelettel:

Szilaj Rezső
csoportvezető

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
8300 Tapolca
Kazinczy tér 17/C VII/27
30-268-1406

Tisztelt Igazgatóság!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 2012. jan 14-15-i hétvégén újabb járatokat sikerült
feltárnunk a tapolcai Berger Károly-barlangban. (Eng.ügyi. szám:13688/2007
Ikt. szám: 44914/2007)
A nyugati ágában a barlangnak, a Kavicsos-hasadék északi végénél egy szűk átjárót
kibontva a hasadékkal párhuzamos, attól keletre elhelyezkedő másik kioldott repedésbe
jutottunk. Ennek hossza szűkebb oldalágaival együtt 70-80 méter. A járat északi végét
felszakadás zárja le, dél felé pedig teljesen beszűkül. Mindkét vége, de oldalágai is ismert
járatok felé mutatnak. Helyenként szép borsókőkiválások láthatóak, különösen a Kavicsoshasadékból érkező bejáró becsatlakozásánál az aljzaton.
Másik új feltárásunk a Meleg-terem északi részén nyíló felső szinti hasadék északi
végénél volt. Itt egy szűk körjárat került elő a hasadék folytatását jelentő kuszodában. Ennek
bejárata előtt balra egy szűk rést kibontva hosszabb, labirintus jellegű járatrészek tárultak fel.
A szűkület után egy fülkébe lehet bejutni. Ebből jobbra lefelé újabb fülkék találhatóak, végén
egy kis teremmel. Ezt omlás zárja le és egy huzatoló kuszoda is indul keletnek. Utóbbi
bontását a végén látható szűkület és a kristályborítás miatt abbahagytuk.
A felső szintre visszatérve egy szűk hasadékon, majd kuszodákon át egy valamivel
tágasabb, szépen oldott üregbe érünk. Ebből balra és jobbra is járatok visznek egy felső
hasadékhoz. Utóbbi tetejéből egy oldott járatrendszer nyílik, némi jóindulattal teremnek
nevezhető üregekkel. A jobboldali feljáró alatt lefelé is nyílik egy fülke, ebből agyaggal
feltöltött járat visz tovább nyugatra. Még több kisebb oldalága is van ezen kívül az új
barlangszakasznak. Az itt feltárt járatok hossza becslésünk szerint eléri a 120 métert.
A járatrendszer nagyjából a Meleg-teremből a nyugati végpontok felé vezető járattal
párhuzamos. Hasadéka feltehetően az ott látható egyik hasadék folytatása, így összebontható
lenne ezekkel, illetve nyugat felé be lehetne jutni ezek még ismeretlen északi szakaszaiba, a
jelenlegi végpontok mögé.
A feltárásban Horváth Tünde, Mészáros István, Mészárosné Hardi Ágnes, Németh
Balázs, Pulsfort Zsuzsanna, Romhányi Balázs, Szilaj Rezső, Szittner Zsuzsanna vett részt.
Tapolca, 2012-01-23

Tisztelettel:

Szilaj Rezső
csoportvezető

