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Barlangkutató munkák
1. A Meteor-Vecsem-barlangrendszer

A Meteor-barlangban a továbbjutás lehetőségét több ponton vizsgáltuk, ezúttal szá
mottevő eredmény nélkül, bontással néhány méterrel növeltük a barlang hosszát. A be
járatot biztositó áosolat karbantartását elvégeztük.

A Pécsa-kől-viznvelőbarlangban a végponton levő szűkületet véséssel tágítottuk, 
igy négy méterrel továbbjutottunk. Az eredmény ugyan a befektetett munkához képest 
csekélynek tűnik, de a szűkület mögött tágasabb barlangszakasz várható, ezért érdemes
nek látszik a rendkívül nehéz munkát továbbfolytatni.

A Kppa3Zgaly-oldall-/U0*t—es/-viznyel6barlángban a Honvéd Aurora Barlangkutató Cso
porttal együttműködve a végponton továbbjutást előkészítő munkálatokat végeztünk.

a Vecsen-forrásnál az áradások által odasodort hordalék eltávolításával karbantar
tási és állagbiztositási munkákat végeztünk.

AZ Alsó-hegyen rendszeres terepbejárásokkal széleskörű adatgyűjtő munkát végozuünk 
, hegy karsztmorfológiájának, karszthidrológiájának és morfogenetikájának alapsabb 
mogismoréso végett.
2. Az Imolái Ördög-lyuk az előző években kibontott uj bejáratának bővítésén dolgoz
tunk, hogy azon keresztül lehetőség nyíljon a következő években a továbbjutást akadá
lyozó omladók- és hordaléktömegnok a barlangból való eltávolítására.
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Jósvafőn az Alsó-barlang további feltárására a Barlangkutató Szakosztállyal össze
fogva 1980-ban egyhónapos kutatótábort szerveztünk. A tábor sikeresen végződött és 
1931-bon is folytatni szerettük volna a közös akoiót. Sajnos a Nemzetközi Barlangta
ni Kongresszus miatt nem sikerült ezt a tervünket megvalósítani. A jövő évben szeret
nénk újból egy közös akoiót szervezni a további feltárások érdekében, uj járatrend- 
szerok reményében. A technikai apparátusunkat azóta továbbfejlesztettük a kutatások 
során felmerülő nehézségek leküzdésének érdekében.

Feltárásainkat, megfigyeléseinket a tapolcai Távas-barlangban és a vele geológiai
ig/. összefüggő textileteken végeztük 1981-ben. Sajnos a Tavas-barlang vizszintje állau 
dóan csökken a bakonyi bauxitbányászat következtében.

A Nggymonnyiségü karsztvíz miatt tovább folytatódott a Tapolca-forrás vízhozamá
nak csökkenése, igy a Tavas-barlangban az 1981-es év nagyrószében már nem lehetett 
csónakázni. Az 50 cm-es vizcsökkenés következtében viz a csónakázó rész alatti jára
tokban van még. Félő, hogy további vizosökkonés esetén a szifonok beszakadnak. Ehhoz 
a rendszerhez tartozik a Kórház-barlang is, melynek levegője a páratartalom miatt 
alkalmas az asztmás betegek hatékony gyógyítására. Ezzol a terápiával sok bányászt 
gyógyítanak ezen a vidéken. Sokat gondolkodtunk, hogy tudnánk az itt felmerülő prob
lémákat hatékonyan, kis befektetéssel megoldani. Kísérletekkel szeretnénk a fokozódó 
kar® tviztoniiolés ellenére hosszabb távon csónakázhatóvá tenni a Tavas-barlangot az


