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A Várvölgy 18. az. barlangja /V. l8./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lóvé Várvölgyben, a Pusztapalota 

várromtól NY-ra kb. 200 m-re lévő sziklafal szakasz NY-i oldalán, kb. 35 m relatív ma
gasságban, meredek lejtő tetején, alacsony sziklafal aljában van# Ez a sziklafal sza
kasz rejti a V. 9. barlangot is, amely a V- 18-tól visszafelé kb. 20 m-re van.
Térképről leolvasható tengerszint feletti magassága 370 m.

Dolomitban kialakult, tiszta, fehér falu, szinte szabályos félkör szelvényű, 2 m 
hosszú, 1,5 m széles, 1 m magas üreg. A barlang kialakulását esetlegesen meghatározó 
hasadék nincs. Genetikája bizonytalan, az apró kőtörmelékből, humuszból és avarból álló 
kitöltés eltávolítása után esetleg eldönthető lenne. Jelenleg a falain a fagy okozta 
aprózodás nyomai láthatók, de valószinü, hogy a közeli V. 9. barlanghoz hasonlóan oldó
dás, esetleg erózió is közreműködött a barlang kialakításában.
A Várvölgy 19. barlangja /V. 19./
/Fali fülke/

A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a Pusztapalota 
várromtól NY—ra, a völgy bal oldalán, a harmadik sziklaalakulat NY—i falában, a fal 
tetejétől kb. 5 m-rel lejjebb található. A völgytalp feletti relativ magassága kb. 25 
m. Megközelíteni fölülről, kötélen ereszkedve lehet. A völgytalpról a fülke nem látha
tó, egy - a fal előtt álló - sziklatorony takarja.
Tengerszint feletti magassága térképről leolvasva 370 m.

A dolomitfalban lévő fülke két hasadék ’'•ereszteződésénél aprózódással és oldódással 
alakult ki. Mé —etei szerények, jószerint csak a 3 m—es magasságával érdemli a barlang 
minősitóst. De mivel érdekes karsztobjektum és egyik kiterjedése mégis csak több 2 ln
nél, felvettük a kataszterbe. A fülke D-i oldalán a falon szép narancssárga és fehér 
hidegvizes borsókövek figyelhetők meg.

Az AMPHORA Könnyűbúvár Sport Klub 1982. évi kutatási jelentése 
Szilágyi Károly - Ember Sándor
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5/ Összefoglaló a jelenlegi állapotról 
6/ Javaslat a forrás állagának fenntartására 

V. 1983. évi kutatási program tervezet
z/a Beszámoló a megjelölt fejezeteket tartalmazza./

I. Előzmények
A hévízi tó mederformáját, áramlási viszonyait, vízhozamát és vizutánpótlási rend

szerét régóta kutatják. A korábbi sikertelen buvárkisérietek után az 19óO-as években 
könnyűbúvárok megállapították a 38 m mély kráter alján a kiáramló viz helyét, de a for
rásrendszert magába foglaló barlangtermet csak 1975-ben sikerült klubunk búvárainak 
felfedezni.

Ebben vezető szerep jutott az 1977. október 30-án Hévizén buvárbaleset következtében 
elhunyt Plózer István kutatásvezetőnek. Nevéhez fűződik a forrásterem felfedezése, a 
legelső forrásszájat, folyosót és termet bemutató fényképek elkészítése.

Klubunk búvárai az 1977-ben bekövetkezett kettős halálos baleset utáni sokkos álla
potot csak hosszú évek után tudták kiheverni, hisz mindkét fiú hivatásos búvár volt és 
nagyon jó barátunk.

1982-ben jutottunk arra az elhatározásra, hogy a forrás intenzív kutatását folytat
ni kell, a megkezdett munka befejezetlen. Összeállítottuk a kutatási programtervezetet 
és ennek alapján kértünk a további munkákra engedélyt az Országos Természetvédelmi Hi
vatal Közép-dunántuli Felügyelőségétől. Az engedélyt 1-249-2/1982. 03. ló. szám alatt 
megkaptuk, ennek birtokában kerestük meg az üzemeltető hévízi Állami Gyógyfürdőkórház 
vezetőjét, Dr. Strecker Ottó főigazgató főorvost, aki a kutatási munkákhoz hozzájárult 
folyó év 05. 31-én. A rendszeres merüléssorozatot 1982. Об. 12-én kezdtük meg.

A korábbi tevékenységet klubtársunk Ember Sándor a "Hóviz 1980" c. tanulmányában fog
lalta össze, melyet házi kivitelben több érdekeltnek megküldtünk.

Jelentésemben a már•dokumentáltakat nem ismétlem, csak az 1982.évben elvégzett mun
kákat és tapasztalatokat kivánom rögzíteni.
III. Az 1982. évben végzett kutatási tevékenység
l/ A forrásszáj beszükitése, járhatóvá tétele és ennek az állapotnak a fenntartása

A rendszeres kutatást megelőző medertisztitási munkák /ÁBKSZ 1972/, valamint klubunk 
által végzett törraelékkiemelés lehetővé tette a forrás-terembe történő bejutást. A kez
deti időszakban a búvárok igen nehéz körülmények között úsztak be a lapos lencse szel
vényű forrásfolyosóba, melynek magassága maximálisan 30-40 cm volt.

A forrás-terem biztonságos megközelítésének érdekében 1976-ban a forrás öntisztulá
sát elősegítő szükitő falakat építettünk be előregyártott 40 x 40 x 10 cm-es betonla
pokból. Ezek a szükitőfalak egy 80 x 60 cm-es négyszögre határolták a kiömlő viz ke
resztmetszetét és igy a megnövekedett vizsebesség a könnyebb hulladékanyagokat kilökte.

Korábbiakban került be különböző hulladékanyag és kulturszemét. Az 1977-ben beépí
tett szükitő falak a törmeléklejtő lassú csúszása, valmint a Hidépitő Vállalat búvárai 
által 1982. év elején végzett medertisztitási munkák során végrehajtott többszöri te
remmerülés alkalmával megrongálódtak. így megint nagymennyiségű homok, homokos kavics, 
sőt fahulladék és kulturszemét jutott a forrás-terembe, a melegvíz forráskoszoruba.

Az 1982-ben újra intenziven megkezdett kutatási tevékenység első feladata volt a 
megrongált védőfalazatok helyreállitása. A korábban épített falazatokat visszabontottuk,
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az áramlás beszükitésével és terelésével lehetővé tettük a falazatok helyén a homok és 
Iszap részleges távoltartását, aluminium állványcső rudakat vertünk be a törmeléklejtő- 
be, melyek felül a szálkőnek támaszkodnak és ezekre, mint támasztékokra raktuk vissza 
az áramlásterelő falazatokat, melyeknél - hogy a hézagok közötti áramlási vesztesége
ket kiküszöböljük - belső PVC fólia zárást alkalmaztunk. A forrásfolyosót kitisztítot
tuk.
2/ Geometriai mérések

Merüléseink során ellenőriztük az 1976-ban medertérképezésnél elhelyezett szögeket 
/mérési pontokat/ és megállapítottuk, hogy azok - igen kis kivétellel - a helyükön ma
radtak. Pontos geometriai méréssorozatra az elmúlt évben idő hiányában nem került sor.

Klubunk műhelyében folyamatban van egy könnyen kezelhető nagyobb méretű lejtszögmé- 
rő összeállítása. Szemrevételezés során a korábban mértekhez képest jelentős változás 
nem észlelhető, a homokbefolyáson kivül.
3/ Vízmennyiség és hőmérsékletmérések

A rendszeres hőmérsékletmérés 1982. 10* 16—tói kezdődött a forrásteremben öt ponton. 
A méréseket a búvárok kézben 'vitt higanyos hőmérőkkel végezték.

A mérési pontok a beuszás sorrendjében:
1. Kevert viz a forrás folyosóban.
2. Hidegvíz a közvetlen kiáramló vízben,
3. Kevertviz a meleg-forráskoszőrű bal oldali sarkában.
á. Plózer István által kibontott un. "Nagy melegvíz forrás"-nál.
5. Forrásterem jobb oldali sarokban lévő melegvíz forrásnál.
Minden ponton a kiáramló vizben kellett hőmérsékletet mérni, de a mérési adatok az 

egyéni mérési módszerek és pontatlan leolvasások miatt csak részben értékelhetők. A mé
rési pontatlanságok kiküszöbölésére mind az öt ponton fixált hőmérőket telepítettünk 
1982. december 30-án, illetve 1983- január 9-én.

Megfelelő méréstartományú és tizedes beosztású hőmérők beszerzése igen komoly prob
lémát jelentett. Végül is a LOMBIK Üvegipari Szövetkezet által gyártott és hitelesített 
О + 55° méréstartományu 0,2° osztásközü Engler vizkozitás hőmérők kerültek telepítésre. 
Ettől kezdve pontos mérési adatok állnak rendelkezésre. A méréseket a hétvégeken végez
tük /szombat—vasárnap/ a merülési naplóban rögzített időpontokban.

Egy ötpontos hőmérsékletmérés leolvasásához — tekintettel a hőmérők beállási idejé
re — 25—35 percre volt szükség a közel 40 °C hőmérsékletű, 46 m mély forrásteremben.
Л fentihez 60 porc kizsilipelési időt kell igénybe venni, egy hőmérsékletmérés ossz 
ideje 1,5 óra, a szükséges létszám, a biztonság figyelembevételével 3 fő. A telepített 
hőmérők esetében a leolvasási idő 10-15 percre csökken.
Hőroérsékletmérések eredményei

Folyosó kevert viz
Szélső érték: 38,7 - 39,6
Legtöbbször: 39,4

Hideg Bal o. "Nagy" Jobb o.forrás kevert melegforrás melegforrás
16,8 - 17,6  

17,2
27,0 - 28,2 38,5 - 39,4 40,4 - V. 2

28,2 39,2 41,2
A változó értékek, amelyek már nem leolvasási hibából erednek, szükségessé teszik 

állandó Üzemelésű elektromos távhőmérők telepítését a változások folyamatos rögzítésé
re. Az Állami Gyógyfürdőkórház, mely az eddigi eredményekről folyamatosan tájékoztat
va van, megkereste a Bauxitbánya Vállalat Hidrológiai Osztályát és segítséget kért
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elektromos távhőraérőrendszer kiépítéséhez. A kijelzőrendszer kábelezését és elektroni
káját a Bauxitbánya Vállalat biztosítja, klubunk vállalta az érzékelőiejek beszerzé
sét és a rendszer telepítését. A felszíni Philips digitális kijelzőt az Állami Gyógy
fürdőkórház biztosítja.

Sportklubunk az egzakt vizmennyiségmérési rendszer kialakítása érdekében megkeres
te a Budapesti Műszaki Egyetem Vizópitéstani Tanszékét. A forrásfolyosóba beépítésre 
kerülő vizsebességmérő és vizmennyiségmérő műszerek elhelyezéséről, a mérési sorozat 
lebonyolításánál tárgyalások folynak, melyeket a Műegyetem részéről Dr. Hoszpra Ottó 
egyetemi tanár vezet. A méréssorozat várhatóan 3-4 hónapos időtartam alatt folyamatos 
kijelzést biztosit. A műszerek telepítését klubunk búvárai végeznék.

Az eddig végzett mérések azt mutatják, hogy a forrás vízhozama változik, pulzál, a 
vízmennyiség és hőmérsékleti adatokban elég jelentős változások érzékelhetők az 1976- 
ban mértekhez képest.
1X1/4. Geológiai mintavételek

Merüléseink során törekedtünk arra, hogy megismerjük a meder rétegződését, a kráter 
és törmeléklejtő szerkezetét.
4/1. Meder szerkezete az "A" épület É-i homlokzat sikjában a -8 m mélységben lévő ho
mokkő kráterfalig.
A lejáró lépcsők környékén a fürdőzők mozgása, valamint az itt elhelyezett vezetőkötél 
mellett mozgó búvárok lesodorták a hig iszapot és homokot. Ettől jobbra és balra egyre 
inkább megnövekszik a homok és hig tőzegiszap lefolyása, melynek dőlésszöge eléri a 
35°_ot, ahol a legkisebb vizmozgásra is magától megcsúszik a kráter felé. A hig iszap 
alatt lévő homokróteg vastagsága a homokkőpárkány felett 0,20-0,60 méter; a kráter é- 
szaki tölcsérében az igen vastag iszap alatt nem észlelhető.

A forrásszájtól függőlegesen feltörő viz a kráter rézsűjén a fenék felett intenziv 
lefelé irányú vizmozgást hoz létre, mely elősegíti a rézsű lassú lefelé való mozgását.

Az agyagrétegben lévő görgeteges dolomitkavics kioldódik és lecsúszva megtalálható 
a forrásszájnál és a terem törmeléklejtőjén.
111/4/2. Kráterfal szerkezete

A hévizi tó forráskráterének fala és maga a forrásbarlang a keszthelyi medencében 
több helyütt felszínen is nyomozható és a környező fúrásokban vastagságban feltárt 
Káli homokkőbe /Káli formáció/ mélyül. Ugyanezt a kőzettípust a kórház fölötti domb 
oldalában is megfigyelhetjük.

A jobbára homogén anyagú homokkövet helyenként agyagos beszürődések, rétegek szakít
ják meg, közel vízszintes rétegződéssel. Egyöntetű szerkezete, folyamatos ülepedése 
volt, pados vagy lemezes elvállás ritkán tapasztalható. Törésvonalai mentén oldódásos 
barlangok alakultak ki. Helyenként szembeötlő a "cipók", a 20-80 cm átmérőjű konkré- 
ciók előfordulása, mely a kráterfalon jól nyomonkövethető. A kráterfal keleti szárnyá
nak homogén tömege nem indokolja a fal tövében lévő és a kráter—rézsű felé sűrűn elő
forduló mozgó, vagy különálló instabil kőtömbök jelenlétét.
IIl/4/З. A meder szerkezete a forrásszáj előtt

A forrásszáj környékén a homokkő állékony, az aláhajIásoknál nem tapaaztalható le
válás, leszakadás. A reduktiv környezetben képződött kőzet jellemző sajátossága a már
káz! t-fedusulás lapok, gumók, gömbök, ágak formájában, néha egy-egy nagyobb, fejlet
tebb kristályhalmazzal, a forrásoknál az áramló homoktól helyenként fényesre csiszolva.
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A márkázit előfordulások vízszintes rétegekben a forrásszájon kívül is, de főleg a te
remben igen jól nyomonkövethetők* A forrásszáj előtti törroelóklejto jellemző szerkeze
tét a Á. sz. ábra mutatja. A homokos kavicson lefelé csúszó barna tőzeg vastagsága 36 
m-nél megközelítőleg 80 cm, a továbbiakban a vastagsága csak fúrással követhető. A tő
zeg mozgása a már korábban kőtömbökön megfigyelt 1—1 , U m/év, A kiáramló viz nagy dara
bokat szakit le, melyek a forrásszáj előtti örvénylésben felaprózódnak. A homok a hig 
tőzegiszappal együtt folyik le és került a forrásszájhoz. A tőzeg alől is oldódik ki 
homokos kavics, de mennyisbe- new számottevő. Az összecementálódott homokos kavics
mozgását nem volt alkalmunk megfigyelni.

Megállapítottuk, hogy a törmelékzóna időnkénti megcsúszását a tőzegréteg instabili
tása okozza. Az alatta levő anyag is hurcol magával kőtömböket és fahulladékot, de ezek 
beágyazódás! mélységük miatt nem veszélyeztetik a kiáramló viz keresztmetszetét. Mozgá
suk igen lassú lehet, későbbiekben lehetőséget keresünk e mozgás regisztrálására.

A fentiekben leirt rétegekből mintákat vettünk, egyes minták kiértékelése a Magyar 
Állami Földtani Intézet munkatársai segítségével történt, melyért ezúton is köszöneté— 
met fejezem ki.

A HM "Aurora" SE. Barlangkutató Szakosztályának 1982, évi beszámoló jelentése
Simsa Péter

Szakosztályunk az elmúlt évben elsősorban barlangi bejáró-megismerő túrákat szervezett 
mind hazai, mind külföldi viszonylatban. Több olyan túrát is szerveztünk, melyek hiva
tottak voltak a tagság kvalitásának fejlesztésére, fizikai állóképességének növelésére. 
Ilyenek voltak például: a Csobáhka melletti Oszoly-hegyi sziklamászó gyakorlatok, vala
mint a Budai-hegyek barlangjaiban történt biztonságtechnikai gaakorlatok /társmentés, 
biztosítások, kötólkezelés stb./. Hazai túráink során a legtöbb túrát a Bükk-hegységben, 
illetve az Aggteleki karsztvidéken vezettük.

А ВБАС Barlangkutató Csoport 1982. évi jelentése 
Rajczy Miklós

I. Feltáró tevékenység
Csoportunknak a Bp. II. kér. Ferenc-hegy fennsikjára van érvényes kutatási engedé

lye. Az év során elővizsgálatokat végeztünk: terepbejárások, próbabontások az eddigi 
bontásnyomok területén. Kibontottunk néhány évtizedek óta beomlott bejáratú apróbb üre
get. Uj feltárás nem történt.

Csoportunk egy tagja vendégként sokat dolgozott a Pál-völgyi-barlang uj részeinek 
feltárásán és bejárásán.
II. Tudományos kutatás

A Természettudományi Muzeum Növénytárának csoportunk által támogatott zsombolyflóra- 
kutatási programjában kutatási tervünknek megfelelően részt vettünk.


