
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kutatási zárójelentés 
az Imó-kői 4. sz. barlang (5343-161) 

2019-2020 évi kutatásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette: 
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Kiss János 



 

 

Összefoglalás 
 
 
 
Barlang neve: Imó-kői 4. sz. barlang 
Kataszteri száma: 5343-161 
A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, BO-08/KT/05570-5/2019 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2020.12.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2019-2020 
Kutatásvezető: Bátori Károly (235) 
Kutatásvezető-helyettes: Kiss János FM 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra 
vonatkoztatva): 0 m 
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 20 m, -3.5 m 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 20 m, -3.5 m 
A jelentés lezárásának időpontja: 2021. február 7. 
A jelentést összeállította: Kiss János 
 
 
2019.02.24. -i Imó-kői túránk során figyeltünk fel egy 4 m magas sziklafal aljában, a még 
ismeretlen, barlang nyilvántartásban nem szereplő barlang bejáratára, amelynek mennyezetén 
nedves fellevegőzést észleltünk. 
 
Június elején kutatási engedélyünk kézhezvétele (2019.06.05.) után fogtunk a barlang 
feltárásához. Gyorsan haladtunk előre a lefelé lejtős, kuszodás jellegű folyosóban, a humusz, 
a levált kőzet darabok és az avar eltávolítása után, amit a bejárat előtt lévő kijelölt depóniára 
helyeztünk el. 
A bejárat után 3 m-re balra az avarban megtaláltuk a borzok felhagyott fészkét is. Június 30. a 
barlang elérte a 13 m hosszúságot és 2,5 m mélységet. Augusztus 4.-én kezdtük el a keleti 
irányú, 30 fokos emelkedésű, 30-40 cm magas, vörösbarna agyagos kitöltésű kuszoda 
bontását. 4 m hosszan jutottunk előre, az agyag réteg alól szivárgó víz megnehezítette 
bontását. A kitöltés felett még 2 métert előre lehet látni, a 20 x 20 cm-es lyukon, szemből jó 
légmozgás érezhető. 
A barlang feltárását 2019.12.30.-án befejeztük. A jó hangulatú bontások eredményeképpen a 
barlang -3,5 m mélységű, a hosszúsága a 20 m-t meghaladja. 
 
2021. 02. 08. 
 
 
 Bátori Károly 
 Kutatásvezető  
 
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
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Kutatási jelentés 
a Lilla-barlang (5363-34) 

2020 évi kutatásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  
Fekete Zsombor 
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 



 

2 

 

Összefoglalás 
 
 
 
Barlang neve: Lilla-barlang 
Kataszteri száma: 5363-34 
A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, BO-08/KT/06888-6/2018 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2020.12.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2018 - 2020 
Kutatásvezető: Majoros Zsuzsanna (015) 

Kutatásvezető-helyettes: Dr. Lénárt László (013) 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor 225 m, 20 m 
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0 m 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén:  
A jelentés lezárásának időpontja: 2021. február 8. 
A jelentést összeállította: Fekete Zsombor 
 
 
 
 
 
Az engedély időtartama alatt feltáró kutatás és egyéb tevékenység nem történt a barlangban. 
A leszállások során a kutatás előkészítése, a depóhely és útvonal meghatározása történt meg 
(kijelölés vagy bármi beavatkozás nélkül). A kutatás folytatását nem tervezzük. 
 
 
 
 
 
2020. február 8. 
 
 
 
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kutatási zárójelentés 
a Felső-forrási-beszakadás (5363-41) 

2020 évi kutatásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Kiss János



 

 

Összefoglalás 
 
 
 
Barlang neve: Felső-forrási-beszakadás 
Kataszteri száma: 5363-41 
A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, BO-08/KT/02368-3/2019 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2021.12.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2020 
Kutatásvezető: Vadász István (116) 
Kutatásvezető-helyettes: Kiss János FM 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra 
vonatkoztatva): 
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése:  
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 
A jelentés lezárásának időpontja: 2021. február 7. 
A jelentést összeállította: Kiss János 
 
 
2020-ban a felső Felső-forrási-beszakadásban nem történt feltáró kutatás vagy egyéb 
tevékenység. 
 
2021. 02. 08. 
 
 
 Vadász István 
 Kutatásvezető  
 
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kutatási zárójelentés 
a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) 

2007-2020 évi kutatásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Kiss János
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Összefoglalás 
 
 
 
Barlang neve: Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang 
Kataszteri száma: 5363-90 
A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, BO-08/KT/02367-3/2019 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2020.12.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2007-2020 
Kutatásvezető: Vadász István (116) 
Kutatásvezető-helyettes: Kiss János FM 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra 
vonatkoztatva): 
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése:  
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 20 m, + 1,5 m 
A jelentés lezárásának időpontja: 2021. február 7. 
A jelentést összeállította: Kiss János 
 
 
2007-ben nagyobb esőzések után a Felső-forrás forrástölcsére fölött, 15 m-re egy 
szálkőlyukból kisebb patak tört felszínre. Száraz időszakban a lyukon át bedobott kövek 
vízben csobbantak. 
Megkért kutatási engedélyünk kézhezvétele után (2007.09.13) megkezdtük a feltárást az 
ÉNY-i szálkő mentén, a DK-i oldal eltávolításával. 1,5 m után egy szálkő szűkület kitágítása 
után elértük a vízszintet, ahonnan előre lehetett látni 1,5 métert ÉNY irányba. DNY felé 1 m 
hosszú patakhordalékkal feltöltött alacsony ág indult. 
Eleinte vödrözéssel csökkentettük a vízszintet, de ez 25-30 perc múlva visszatöltődött. A 
vízszint csökkentése után, az iszapos patakhordalék eltávolítására került sor a szálkövek 
mentén. Ezután a vízszint csökkentéseket szivornyás módszerrel folyamatosan kellett végezni 
egy és kettő darab 20 m-es, 1/2 collos locsolótömlőkkel, és csak ezután lehetett a 
patakhordalék eltávolításához neki kezdeni. A víz egy állandó szintre töltődött vissza, ami azt 
jelentette, hogy ezen a szinten valahol egy lyukon elfolyik a víz. A vízhozamok a felszíni 
csapadék függvényében változtak, általában 10 l/perc körüli hozamot mérhettünk. 2007 év 
végére a barlang mélysége -3 m, a hossza elérte a 6 m-t. 
2008-2011: Ezekben az években az egyre alacsonyabb forrásküszöbökön feltörő időszakos 
forrás patakja kezdte egyre jobban visszavenni a felszínen feltöltődött medrét. 
2012: Az állandó vízszint melletti vízleszívások már három órát vettek igénybe. Csak ezután 
lehetett a patakhordalék eltávolítását végezni a folyamatos víz visszatöltődés mellett. 
Szeptemberben a DNY-i irányú 2 m hosszú kuszoda kitágítása után, 1 m átmérőjű tágasabb 
részéből, K-i irányba tartó, agyagos-homokos kitöltésű hasadékjárat indul. Október 24-én a 
Patakos-ág kitöltését 2 m hosszan sikerült eltávolítani, folyamatosan a víz kivödrözése 
mellett. 
2013: A magas vízhozamok miatt, eredményes vízleszívásokat nem lehetett végezni. A 
barlangban a patak nagyobb vízhozamnál, a kuszodán át a K-i irányú hasadékjáraton át 
elfolyik. 
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2014-2015: Kisebb állagvédelmi munkák mellett a patakmederbe lemálló, behulló törmelék 
eltávolítása történt, az időszakos patak akadálytalan lefolyása miatt. 2015 év végére a barlang 
-1,9 m mély, és 8 m hosszú. 
2016: A téli fagyok hatására a DNy-i kuszoda főtéjéből levált egy 1,5 m hosszú, 40 cm 
vastagságú réteglap. Emiatt alul az agyagos kőtörmelék eltávolítása után, újra járhatóvá vált 
egy régi tágasabb bejárat. Április 15.-én e munka végzése közben a barlangot kitöltő víz 
zavaros lett, amely a 15 m-re lévő Felső-forrási forrástölcsér vizét is zavarossá változtatta. 
Ezzel igazolódott, hogy a Patakos- ág patakja folyamatosan egy alsóbb vízvezető csatornán át, 
a Felső-forrási forrástölcsérben lát napvilágot. 
2017-2018: A téli fagyok után a DNY-i, Felső-ágnak elnevezett rész főtéjéből újabb 
kőzetdarabok váltak le, valamint a patakmeder meredek északi oldalából is. Ezek eltávolítása 
megtörtént. 
2019: Júniusban a bejárattól 4 m-re keletre, a nagyobb vízhozamok következtében a 
patakmeder átlyukadt az alatta lévő vízvezető csatornába. Itt folyamatosan elnyelődik a patak, 
a legnagyobb vízhozamok mellett is csak kisebb víz visszaduzzadás van. Ezzel egyidejűleg 
megszűnt a patak felszíni vízfolyása a Felső-forrási forrástölcsérbe. 
2020: A száraz tavaszi időjárást kihasználva, a Patakos-ág végponti szifonjának vízszintjét 15 
cm-el sikerült csökkenteni, a víz visszaduzzadást okozó kvarckavicsos patakhordalék 
eltávolításával. A patakhordalék eltávolítása után, a kuszoda alján és mellett lévő vízvezető 
vályúba sikerült a patakot terelni,  
Május 15-én az aláhajló mennyezet alól eltávolított patakhordalék lehetővé tette, hogy 2,5 m-t 
előre lehessen jutni az emelkedő kuszodán át a végpontot jelentő omladékig. Ez egy, 1 m 
átmérőjű, 3 m hosszú forráskürtő, amely a felszínről kőzettörmelékkel eltömődött. 
A Felső-ágból, keleti irányú, a felszíni patakmederig tartó, mindkét irányból járható 6,5 m 
hosszú kuszoda került kibontásra, 2,75 m3 agyagos-homokos kitöltésének eltávolításával. 
2020 év végére a barlang +1,5 m magas, hosszúsága a 20 m-t eléri. 
 
A barlang kutatását érdemes lenne tovább folytatni, mert a patakmederben a kvarckavicsok a 
legkisebb átmérőtől a 10-15 cm átmérőjűig tömegesen előfordulnak, akár tanúfal alakjában is. 
Az omladék átbontása után akár légteres szakaszba is belehetne jutni, mert az omladékból 
folyamatos a jó légmozgás. 
 
2021. 02. 08. 
 
 
 Vadász István 
 Kutatásvezető  
 
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 
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Kutatási zárójelentés a Felső-forrási-Időszakos-forrásbarlang (5363-90) kutatásáról. 
Fotómelléklet 

11 
 

           
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kutatási jelentés 
a Picoluca-barlang (5372-119) 

2020 évi kutatásáról 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  
Fekete Zsombor 
Bátori Károly 
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
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Összefoglalás 
 
 
 
Barlang neve: Picoluca-barlang 
Kataszteri száma: 5372-119 
A kutatással érintett barlangszakasz(ok):  
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 

2832/2/2020 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2022.12.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2020. augusztus 11 – december 31. 
Kutatásvezető: Bátori Károly (235) 

Kutatásvezető-helyettes: Fekete Zsombor (287) 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor 0 m: 
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: -5 m 
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: -5 m 
A jelentés lezárásának időpontja: 2021. február 8. 
A jelentést összeállította: Fekete Zsombor, Csomós János, Bátori Károly 
 
 
 

Részletes jelentés 
 
A korábban (2002-ben) feltárt Picoluca-barlang újra feltárását kezdtük el a további feltáró 
kutatás céljából. A vagyonkezelői hozzájárulást 2020 augusztus elején kaptuk meg. Az év 
végéig 4 alkalommal, összesen 8 napot töltöttünk az újra feltárással. A korábban ismert 
terembe való belyukadás még nem történt meg. A munkát a őszies-télies időjárás miatt 
szüneteltetjük. A kutatóakna mélysége 5 méter és jelenleg két egymást támasztó méretes 
kőtömb alkotja az alját. Közöttük kb. 1 méterre lehet belátni.  
 
Az újra feltárást rögtön egy négy napos kutató hétvégével kezdtük 2020 augusztus 20-23 
között. Első lépésben a leendő depó kialakítását végeztük el. A humuszréteget eltávolítottuk 
és a depó fölött a töbör oldalában gyűjtöttük össze. A mélyítendő kutatóakna helyét a korábbi 
munkák depója fedte, humuszréteg nélkül. Az első nap végére 1.7 m mélységig jutottunk az 
aknával folyamatos ácsolás mellett. A kitermelt anyag először a korábbi depóba halmozott 
törmelék volt (kb. fél méter mélységig), majd a “kultúrréteget” elhagyva szerves sötétbarna 
nedves homokos agyagos talaj volt. A talajban lefelé haladva egyre több mészkőtörmelék 
fordult elő. A Szepesi-rét irányából (ÉK) egy szálkő él lóg be, amit próbálunk megkerülni, 
aláásni. Ezen a szálkő falon egy egész jól fejlett csorgát fedeztük fel, amely korábbi vízfolyás 
tanújele. Ez alatt hamarosan újabb kőtömb jött be középen, kb. 3.3 méter mélységben. 
Hosszas puhítás után sikerült egy repedést találni és apróra törni. Szerencsére még nem 
szálkő volt. Az száraz agyagból csipkésre oldott köveket emeltünk ki és helyeztünk el a 
depóban. A depó bontás felé eső oldalát szárazon rakott kőfallal magasítottuk fel ezzel is 
növelve kapacitását. A kiemelt kövek minden esetben oldottak és könnyen törnek. 
Folyamatos ácsolás mellett haladtunk lefelé egyik oldalt követve a szálkő vonalát, a többi 
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oldalon pedig megtartva a kezdeti szelvényt. Vasárnap egy felhőszakadás a tervezettnél 
hamarabb félbeszakította a munkát. 
 
2020 szeptember 5-6 (2 nap) között tovább folyt a kutatóakna mélyítése. A száraz agyag 
egyre több a méretes követ tartalmaz, amelyek kiemelése nagy nehézséget okozott. Több 
esetben az összeállt tömbök környékén kisebb lyukak keletkeztek, melyek mindig újabb 
lendületet adtak a munkának. A második nap végére a bontás hozzávetőleg ÉK-i sarkában 
tisztára mosott szálkő felület bontakozott ki, mely mellett kb. 1 méter hosszan előre lehetett 
látni. Azonban azt is meg lehetett állapítani, hogy nagyon sok omladék található ebben a szűk 
csőben. Enyhe pulzáló huzat is érezhető volt ebből az irányból. Ez hasadék nagyjából a Kis-
Mogyorós irányába mutat. Konstatálva a jelenlegi helyzetet arra jutottuk, hogy még lefelé 
szükséges mélyíteni az aknát és csak ezt követően lehet ebbe az irányba biztonsággal tovább 
haladni. 
 
2020 október 24-én (1 nap) az agyagbányát nagy kőtömbök váltották fel, ami akár szálkő is 
lehet. A kőtömbök közötti rések elég jól huzatolnak. A dúcolás egyes részei mögött levő 
üregek omlása kissé aggasztóvá vállt. Az esőzések kevés anyagot mostak be a bontásba, 
azonban a barlang környékén számos fa kidőlt. Folyamatos ácsolás mellett haladtunk lefelé, 
de a mélység számottevően nem változott, de számos helyen cseréltük a szél deszkákat és 
kipiszkáltuk a meglazult tömböket és törmeléket. Az akna alapterülete folyamatosan nő mert 
a szálkő mentén teljesen eltávolítottuk a törmeléket, viszont egyidejűleg a kezdeti akna 
függőleges síkját megtartottuk. A nap végére ketten is tudtak lent tartózkodni amikor szükség 
volt a méretesebb kövek elmozdításához. A köveket és agyagot vödrök, csiga és kötél 
segítségével termeltük a felszínre. 
 
2020 október 31-én (1 nap) az ideiglenes feszkék cseréje történt meg és némi bontás, kőtörés.  
Az ácsolat kiegészítését és javítását a őszi-téli időjárás várható hatásai miatt tartottuk 
szűkségesnek. A bontás alján két egymásnak feszülő kőtömb képez álfeneket a közé szorult 
kövekkel. Mellette pereg le a törmelék. Ennek megbontását a következő alkalomra 
halasztottuk. 
Az akna mélysége kb. 5 m. 
 
 
2020. február 8. 
 
 
 
 Bátori Károly 
 Kutatásvezető  
 
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
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Kutatási jelentés a 
Létrási-vizesbarlang (5372-2), 

Szepesi-Láner-barlangrendszer (5372-3), 
István-lápai-barlang (5372-6), 

Speizi-barlang (5372-47) 
2020 évi kutatásáról 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette: 
Fekete Zsombor 
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 



 

 

Összefoglalás 
 
 
 
Barlangok nevei és kataszteri számai: 

Létrási-vizesbarlang (5372-2), 

Szepesi-Láner-barlangrendszer (5372-3), 

István-lápai-barlang (5372-6), 

Speizi-barlang (5372-47) 

A kutatással érintett barlangszakasz(ok): a létező és engedélyezett hozam és vízszintmérési 

helyek 
A vagyonkezelői hozzájárulás jogosultja: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 
Vagyonkezelői hozzájárulás kibocsátója, száma: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 

3168/3/2020 
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2023.07.31 
Vagyonkezelői hozzájárulás módosításának száma (ha van):  
Jelentés időszaka: 2020. október 08. – december 31. 
Kutatásvezető: Fekete Zsombor (287) 
Kutatásvezető-helyettes: Juhász Béla FM 
A jelentés lezárásának időpontja: 2021 február 8. 
A jelentést összeállította: Fekete Zsombor 
 
 



 
 
A Szepesi- és a Speizi-barlangokban végzett hozammérések kutatási engedélye 2019 végén 
lejárt. Ezeket az új engedélyezési elv bevezetésével egyidőben kicsit átgondoltuk és 
kiegészítettük két újabb meglévő, de nem mért helyszínnel. Az új koncepció egy átfogóbb 
hidrológiai kutatást takar. A kutatási terv szerint a Fehérkői Mészkő sáv Létrás és István-lápa 
közötti területen négy barlangban végzünk hozam és vízszint méréseket. Az új engedélyt 
2020 októberben kaptuk meg. Az évben 3 ilyen célú leszállásunk volt a következőkben 
felsorolt időpontokban. A leszállások létszáma 4 fő volt, egy-egy leszállás időtartama 3-6 óra. 
 
Dátum Barlang Tevékenység 
2020.10.25 Szepesi-barlang Hozam mérési és vízszint regisztrátum kiolvasása 
2020.10.31. Speizi-barlang Hozam mérési regisztrátum kiolvasása 
2020.11.06. Létrási-vizesbarlang Vízszintregisztráló kiolvasása a végponti tóban 
 
A Szepesi-barlangban hozammérésével 4 db kisebb áradásos időszakot sikerült észlelni. A 
maximális hozamok 2.5-4 L/s körüliek. A négy alkalom közül az első kettőben (2019 
november első fel, 2019 december közepe) több csúcs is észlelhető, a másik kettő (2020 
február 4 és március 5) egy-egy csúcsot mutat. Az adatrögzítő memóriája május közepén 
betelt. A tó vízszintjében még június 27-én volt észlelhető egy 20 cm-es emelkedés. 
Augusztus végén ez az adatrögzítő is betelt. A Speizi-barlangban is hasonló árhullámokat 
sikerült rögzíteni némileg magasabb tetőzési hozammal, de valószínűleg kevesebb teljes 
vízmennyiséggel. A Speiziben viszont értelmezhető módon csak a két 2019-es áradásos 
időszakot sikerült megörökíteni. 2020-ban úgy tűnik, hogy valami hibából kifolyólag adatot 
nem rögzített az eszköz. A Vizesben szintén hibás beállítás vagy egyéb okból nem rögzített 
adatot az eszköz. Minden leszállásnál töröltük a memóriákat. 
 

 
A Szepesi-barlangban rögzített hozamok idősora 

 
 
2021. február 8. 
 
 
 Fekete Zsombor 
 Kutatásvezető  
 
 Fekete Zsombor 
 Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 


















