A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT
2016-OS FELTÁRÁSAI

KESSLER HUBERT-BARLANG
Térképezési munkáink során Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa a barlang felső szakaszából a mélyebb
részekbe vezető omladékos járatban több huzatoló rést figyelt meg. 2016. ápr. 24-én Horváth Sándor,
Pulsfort Zsuzsanna és Szilaj Rezső ezek egyikét megbontva egy nagyobb termet fedezett fel, amely
a feltárással kapcsolatos előzetes várakozásokra utalva a Pesszimista-terem nevet kapta. A kutatásokba
hamarosan többen is bekapcsolódtak (Bejczy Anna, Mészáros István, Mészárosné Hardi Ágnes, Szittner
Zsuzsa, Virágh Bálint) és további jelentős méretű szakaszokat tártunk fel.
A Pesszimista-teremből egy omlással leválasztott kisebb terembejuthatunk, ahonnan a felső szinten
elhelyezkedő omladéklabirintusba lehet felmászni. Lefelé egy 7 méteres, szűk bejáratú aknán át folyta
tódik a barlang. Kőtömbökkel, letörésekkel három részre tagolt, tágas, lejtős járat vezet az új barlang
szakasz legnagyobb termébe, a Fekete-terembe. Ennek déli végéhez hatalmas omladékhegy csatlakozik,
észak felé pedig két kisebb járat vezet, melyek, miután egyesülnek, szintén omlásban végződnek. A te
rem és a felette levő szakasz falain helyenként szép cseppkődísz látható. A terem alját jelentős részben
az omladékból kimosott iszaplerakódás fedi, vízfolyásnyomokkal.
A teremből nyugatra kivezető, hosszú repedésbe csak két legvékonyabb kutatótársunk fért be (Pulsfort
Zsuzsanna, Szittner Zsuzsa). Elmondásuk szerint egy széles felső szintje is van a mintegy 40 méteres
oldalágnak, de az viszont lapos.
A folytatást végül a vizek nyomát követve, egy terem alji kőtömb alatt leltük meg, némi tágítást köve
tően. Omladékos, lépcsőzetes járatban haladtunk lefelé, egy helyen kötél segítségével. Végül egy tágas
és még tovább táguló hasadék aljára ereszkedtünk le, örömünket azonban hamarosan beárnyékolta, hogy
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a Szent Hubertusz-akna túloldalát, a nagy Y-bekötést pillantottuk meg magunk előtt. Az addig dél felé
tartó járat ugyanis az omladékban visszafordult maga alá, így a nagy ismeretlen helyett visszavezetett
a már ismert részbe. Egy, a Szent Hubertusz-aknától omladékkal leválasztott hasadékban még sikerült
lemászni szinte a legalsó aknatagig, de a legutolsó szakasz megtétele már túlságosan kockázatosnak tűnt.
A további kutatásaink csekély eredménnyel jártak, még néhány fülkét találtunk, illetve átjárót nyitot
tunk a Tarajos-terembe, valamint az alatta fekvő üregbe is.
A feltárt szakasz hossza 400 m, függőleges kiterjedése 90 m.

BERGER KÁROLY-BARLANG
A barlang ún. „régi részének” nyugati végén (Szorítós-ág) már 2010 előtt is végeztünk bontásokat, de
ezek az „új rész” feltárása miatt félbeszakadtak. Számos segítő, pl. az Adrenalin Barlangkutató Egyesü
let tagjainak bevonásával végül sikerült egy kis kürtő alját elérni, amin át végül kis véséssel 2016 nov.
8-án bejutottunk az új részbe (Jófoldi Zsolt, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa). A járatszakaszra kiterjesz
tettük az addig ásott kuszodarendszer nevét, a Lidércnyomás-ágat, amely név az egyik társunk bontás
közbeni hallucinációi nyomán született. Ezt talán a magas CO2-tartalom és/vagy oxigénhiány okozta.
A feltárásokban még Mészáros István, Mészárosné Hardi Ágnes és Pulsfort Zsuzsanna vett részt.
Az új feltárás felső szintje oldott, agyagos járatrészeket tartalmaz, melyek nagyrészt hasadékok men
tén alakultak ki. A hasadék déli végét nagyobb felszakadás zárja le. Innen egy átbontott lyukon át a sűrűn
lógó gyökérszálakról elnevezett Függönyös-terembe mászhatunk át, melyhez még rövidebb, szűk jára
tok kapcsolódnak. Az alsó szinten széles, lapos üregek találhatóak, ezek alját leszakadt kőlapok borítják.
Néhány helyen nagyobb méretű kristályok is láthatók ezen a szinten (kalcit, gipsz). Érdekesség a bejárati
kürtőtől nyíló oldalág végén, egy kis akna tetejénél látható fúrásnyom.
A poligonos felmérés szerint a 2016 november folyamán feltárt új járatok összhossza 150 m.
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