
 

            A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége 

                             Veszprém Megyei Búvárklubjának 

                     Kutatómunkája a Tapolcai Tavas-barlangban 

                                                 2013-as évben. 
 

 

2013-as évben fő kutatási célként tűztük ki, - a Posseidon –ágból feltárt - megkerülő járatban az 

előbbre jutást.  

Az előző évben leadott kutatási jelentésben részletezett „Omladékok termébe” érkező járat 

átjárhatóvá tételét.  

 

A biztonságos előbbre jutáshoz az Omladékok termébe fixen beépítettük a vezetőkötelet. 

A járat bontását azonban nem tudtuk elkezdeni, mivel az őszi-téli időszakban, amikor a turista 

forgalom engedte volna az intenzív feltáró munkát, a barlangot építési területté nyilvánították, így 

nem tudtunk lemenni. 

 

Két alkalommal hajtottunk végre műszeres mérést, ezek eredményeiről összefüggést azonban nem 

lehetett megállapítani, több mérésre lett volna szükség. 

 

Remélhetően az építkezés befejeztével tudjuk majd folytatni a kutatásainkat. 
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Az előző kutatási évben felfedeztünk a forrásteremben egy kézzel érezhetően melegebb üreget. 

Melybe egy thermométert helyeztünk be, hogy az esetleges hőmérsékletváltozásokat nyomon tudjuk 

követni. 

Meglehetősen stabil az itt található víz hőmérséklete ( 22,3 C fok) mely az évszakok, illetve a 

csapadékos időjárások alkalmával sem változik. 

 

Felvettük a kapcsolatot a helyi Plecotus barlangkutató csoporttal, akik a Berger- barlangban feltárt 

tavak között nem egyben mértek magasabb hőmérsékletet, olyan jellegű kutatáson gondolkozunk, 

hogy hidrológiai összefüggést kéne keresni az egyes tavak, és a Kórház-barlang forrásai között. 

Ez a kutatómunka tervek szerint az idei évben veszi majd kezdetét. 

 

A mérési sorozatok befejeztével, ebből az üregből nagyobb mennyiségű üledéket távolítottunk el, a 

forráshozam meggyorsítására, majd elkezdtük az ez évi mérési sorozatot. 

 

Feltáró kutatásokban, a mellékelt térképszelvényen a keleti ( felső) járat végpontjának a bontására 

helyeztünk nagyobb hangsúlyt. 



                
 

 

A víz ebben az ágban is jelentősen áramlik, tovább, de előbbre jutást egy leszakadt sziklatömb miatt 

ebben idáig nem tudtunk elérni.  

Elkezdtük egy megkerülő járat feltárását, mely várhatóan a leszakadt tömb mögé vezet. 

Ennek a feltárási munkái az idei évben váratnak magukra. 

 

 

Veszprém, 2014.02.12. 
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