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 Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 

Csopak 
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Korbély Barnabás r. 

 

Kedves Barna! 

 

Tisztelettel megküldjük barlangkutató egyesületünk 2012. évi kutatási eredményeiről szóló jelentéseinket, 

valamint 2013. évi barlangkutatási tervünket. 

A beszámolónkban is a korábbi évekhez viszonyítva érzékelhetően kevesebb és nem részletező a 

munkánkról való tájékoztatás, szűkösségét nagymértékben meghatározza barlangkutató egyesületünk anyagi 

lehetőségeinek (tagjaink idő és ráfordítható költségeinek) beszűkülése. 

 

                                 Baráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

                                
                                                               ………………………………………… 

                                                                              Takács Ferdinánd 

                                                                           Labirint KBSE elnök 

 

 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 



Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

8372 Cserszegtomaj, Barát u. 3. 

Tel.: 06 – 30/2608356 

e-mail: labirint@t-email.hu 

 

 

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 

8229 Csopak, Kossuth u. 16.                                                         Tárgy: kutatási jelentés 

 

Korbély Barnabás r. 

Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Apalányai - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

     

    A bányászati tevékenység miatt veszélyeztetett barlang állapotát 2012 – ben is figyelemmel kísértük. 

Rongálódást a barlang állagában nem tapasztaltunk. 

Vizsgálataink során figyelmünket a barlang jelenlegi bejárata alatti szinten húzódó hasadék átvizsgálására 

terjesztettük ki.   

Feltételezzük a jelenlegi feltárt barlangszakasszal való összeköttetését (a Meglepetés – teremből a vizsgált 

hasadék irányába vezető, hévizes forráskürtő jellegzetességeit viselő - huzatjelenséget mutató nyílás). A 

barlang egy adott újabb szakasz feltárása óvatosságot és odafigyelést igényel, mivel a korábbi években 

végzett feltárás során egyedülálló fauna került felfedezésre a barlangban és az akkori szakértői 

megállapítás szerint a barlangban várható további paleontológiai leletegyüttes felfedezése, így a depo 

folyamatos átvizsgálást igényel. Viszont csak a bányászati tevékenység után vagyunk hajlandók végezni, a 

robbantások elmaradása után. Azt gondoljuk, hogy utána is nagy odafigyelés mellett. Csoportunk a 

bányászati tevékenység során történő robbantásokról faxon kap értesítést.    

 

  

                           Tisztelettel: 

 

                                                      
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A környékre jellemző oldásos kőzetek 

 

 

 

 

          
 

A feltárandó hasadék és környezete (bal oldali, valamint középső kép, a jobb oldali felvételen a barlang 

jelenlegi bejárata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

8372 Cserszegtomaj, Barát u. 3. 
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Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
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Korbély Barnabás r. 

 

Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Bözse - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

  A 2012. évben terepbejárások során figyelemmel kísértük a barlang állapotát, állagváltozást nem 

tapasztaltunk. 

 

Feltáró kutatást az akna végpontjánál végezhetünk, egy nagyobb, a jelenlegi áthaladást akadályozó 

kőtömb eltávolításával.   

Továbbra is hiszünk benne, hogy ott újabb barlangot találhatunk csak a lehetőségeink lassabb feltárási 

munkálatokat engednek meg.  

 

  

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                                    
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
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Korbély Barnabás r. 

 

 

Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Cserszegtomaji  

kútbarlangban  

2012 – ben végzett munkájáról 
 

 

 

    A Labirint K.B.S.E. benevezte „Zala megye 7 természeti csodája” című, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal 

által kezdeményezett pályázatra a Cserszegtomaji kútbarlangot. 

Az interneten történő szavazás eredményeképpen harmadik helyezést ért el kútbarlangról készült fotóink és 

leírásaink. A díjjal járó oklevelet és márványtáblát viszont Cserszegtomaj Önkormányzata kapta meg 

érthetetlen módon, véletlenszerűen jutott kezünkbe a nyomdai kiadvány, amelyet elektronikus úton 

továbbítunk a Tisztelt Nemzeti Parknak, mivel a kiadványból csak egy példányt sikerült megszereznünk. A 

márványtábla és az oklevél sorsáról nem tudunk. 

 

A 2012. évben is végeztünk rovarcsapda cseréket a kútbarlangban /a zirci Múzeum munkatársa Katona 

Lajos a 2011. évben felvette a kapcsolatot csoportunkkal rovartani vizsgálatok végzése céljából a 

Cserszegtomaji kútbarlangban/.  

Az első csapdák lehelyezésekor (2011) kitöltési mintákat is szállítottunk felszínre, vizsgálat elvégzése céljából, 

ezen minták kiértékeléséről konkrét eredményeket a 2013. évben áll módunkban közölni. 

A barlang 20 pontján (ld. mellékelt térkép) helyeztünk el csapdákat - a barlang bejárati zónájánál, valamint 

a belső termekben és járatokban. A barlangban előforduló élővilág kialakulási feltételeinek megfelelően. 

Meghatározott időpontonként cseréljük a csapdák  

tartalmát. Hosszabb, valamint rövidebb periódusok váltakozásával, a vizsgálni szándékozott „alany 

fajtájától” függően. A 2011- ben és 2012- ben végzett cserék eredményeiről szintén 2013- ban lesz módunk 

eredményeket közölni. 

  
 

 

 
 

                           Tisztelettel:                                                                   

 
                                           ………………………………………… 

                                           Takács Ferdinánd 

                                               Labirint KBSE 

                                                elnök 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Labirint KBSE (Takács Ferdinánd, Balogh Csaba, Szencz Lívia), valamint Katona Lajos, Csermák Zsolt 

részvételével – 2011. évben elhelyezett rovarcsapdák pontjai a Cserszegtomaji kútbarlangban 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Millenniumi Emlékműben / Zalavár/ bemutatásra került „Zala hét Csodája” 
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Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
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Korbély Barnabás r. 

 

Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Húsvéti ülőfás - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

  Emberi erőforrás hiányában a 2013. évben lesz lehetőségünk újabb feltárásokat végezni, helyzetünket 

megnehezíti (a barlangban jelenleg 20 méteres mélységnél vagyunk) hogy igen kis létszámban vannak 

jelen csoportunk aktív tagjai, az aknából a vödör felszínre kerüléséhez több szinten beállt emberi irányításra 

van szükség.  Ahhoz, hogy haladhassunk feltétlenül szükséges a felszínre szállítani a depot – az aknában 

nincs elegendő hely a halmozáshoz, a barlang továbbra is lefele tartó irányultságot mutat aláhajlásokkal és 

huzatjelenséggel. 

 Azonban ha lassabb tempóban is, de mindenképpen - ahogy lehetőségeink engedik végeztük és a 

jövőben is folytatjuk a feltáró kutatást.  

  

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                                     
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Ilona – völgy, Púpos – hegy, Vár – hegy, Meleg – hegy 

karsztos területein 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

    Terepbejárásaink során figyelemmel kísértük az egyes barlangok és barlangindikációk állapotát, valamint 

megvizsgáltuk a lehetséges feltárási munkák szempontjait, ill. a barlangok elhelyezkedésének ábrázolását 

térkép készítésével: jobb átláthatóság érdekében, az egyes barlangok térbeli elhelyezkedését illetően, 

amely hozzájárulhat az eredményesebb feltáró kutatások elvégzéséhez. 

 

 

 

 

 

                           Tisztelettel: 

                                            
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
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Korbély Barnabás r. 

 

Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Lovaskatona 3.sz. - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

 

    A barlangban feltáró kutatást a 2013. évben tervezzük, a 2012. évben terepbejárásaink során 

figyelemmel kísértük a barlang állapotát, amiben változást nem tapasztaltunk.  

  

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                                              
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Rezi vadlán – lik - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

 

   További feltáró kutatásra a 2013. évben lesz lehetőségünk emberi erőforrás hiánya miatt. 

A barlang állapotában 2012. évben végzett terepbejárásaink során változást nem tapasztaltunk. 

 

  

 

 

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                                
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Rezi vár - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

 

     A barlangban végzett feltáró kutatás során hangsúlyosan figyelembe kell venni, hogy a barlang laikusok 

által való látogatottsága is megnőtt a Rezi vár turisztikai jelentősége következményeképpen, a barlang 

újabb feltáró kutatására emberi erőforrás hiányában a 2013. évben lesz lehetőségünk. 

A 2012. évben végzett terepbejárásaink során is figyelemmel kísértük a barlang állapotát: változást nem 

tapasztaltunk. 

      

 

  

  

 

 

                           Tisztelettel: 

 

 

                                                                                     
………………………………………… 

                                                                                                     Takács Ferdinánd 

                                                                                                     Labirint KBSE 

                                                                                                      elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Sinka – lika - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

 

 

 

     A Rezi vár turisztikai látogatottsága az elmúlt években jelentősen növekedett, így újabb feltáró 

kutatásainkat körültekintően kell végeznünk, újabb feltárásokat emberi erőforrás hiányában a 2013. évben 

lesz lehetőségünk végezni. 

 

2012 – ben a barlang állapotát terepbejárásaink során figyelemmel kísértük, a barlang állagában változást 

nem tapasztaltunk. 

 

  

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                                    
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 
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Kutatási jelentés 

a 

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

Újévi kétlik - barlangban 

2012 – ben végzett munkájáról 

 

     

    A keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatójával Havasi Bálinttal a 2011. évben történt újabb egyeztetés során 

kiderült, hogy mivel a múzeum korábbi igazgatója ( Dr. Müller Róbert) idején fedeztük fel a tárgyi leleteket 

így az ő kezelése alá kerültek, nem tisztázódott egyértelműen a leletek helye a múzeumban.  A 2003- ban 

feltárt értékes leletek felfedezésekor jelentés született, mely tartalmazza, hogy csoportunk az újabb 

archeológiai vizsgálatokig nem végez feltáró tevékenységeket. Csoportunk ezt maximálisan be is tartotta, 

azonban az archeológiai feltárás nem kezdődött meg 2006 – 2012 – ben sem (a 2011 – ben Havasi Bálint 

igazgató Úrral történt egyeztetés után – ekkor átadtunk a leletekről készült rajzokat és elhelyezkedési 

térképeket) ígéretet tett további vizsgálatokra, amiben azóta sem történt előrelépés, bízunk benne, hogy 

2013 – ban pozitív eredményeket közölhetünk. 

 

 2012. évi terepbejárásaink során figyelemmel kísértük a barlang állapotát, abban változást nem 

tapasztaltunk. 

 

 

 

 

 

                           Tisztelettel: 

 

                                             
                                                                                ………………………………………… 

                                                                             Takács Ferdinánd 

                                                                               Labirint KBSE 

                                                                               elnök 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 



LABIRINT KARSZT – ÉS  

BARLANGKUTATÓ SPORT EGYESÜLET 

CSERSZEGTOMAJ 

Barát u. 3. 

8372 

Tel.: 06 – 30/ 2608 356 

e-mail: labirint@t-email.hu 

Kutatási terv 

2013.   

 

Kutatási program 

2013. évi kutatási programunkban az alább felsorolt feladatokat tervezzük végrehajtani: 

 

I. Feltáró kutatás 

1.  Az Apalányai – barlang állapotát a közeli bányatevékenység miatt folyamatosan figyelemmel kísérjük, az Újévi kétlik – 

barlang kutatását ez évben a múzeum által megadott irányelvek alapján tudjuk folytatni. 

 

2.  Rezi község közigazgatási területéhez tartozó 2004. évben már megkezdett feltáró kutatásokat folytatjuk: elsősorban a Húsvéti 

ülőfás – barlangra koncentrálunk, de ha energiánk engedi Ilona árok; Vadlán lik – barlang, Rezi vár- barlang, Lovaskatona 3.sz.- 

barlangban is megkíséreljük a feltáró kutatást. 

 

3.  Cserszegtomaji kútbarlang kutatását nagyban befolyásolja a CO² jelenléte, ezért a barlangban a Helikon-, Lovassy- terem Ny- i 

végpontjainak, a Helikon – terem tölcsérének feltáró kutatása mellett, ha az időjárási viszonyok engedik az Alba Regia- terem 

végpontjainak feltáró kutatását is szeretnénk folytatni. Tervezzük a Szabó Pál Zoltán – teremben talált „Alsó szint” ácsolatának 

helyreállítását és továbbkutatását. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk a kút környéki járatok végpontjainak bontására további 

lehetséges járatok, termek feltárása céljából. 

 

4.  A 2009. évben felfedezett Bözse – barlang feltárását tovább folytatjuk. 

 

II. Klimatológiai vizsgálatok 

 A debreceni ATOMKI nyomdetektorait, valamint a Veszprémi Egyetem Radiokémia Tanszékéről Kávási Norbert 

nyomdetektorait továbbra is cserélnénk, ha az együttműködő partnerek is akarnák. Valamint 2011. évben felvette csoportunkkal a 

kapcsolatot a zirci múzeumtól Katona Lajos rovarcsapdák elhelyezése és cseréje céljából, e vizsgálatokat a 2013. évben is 

folytatjuk. 

 

III. Térképezési munkálatok 

Feltáró kutatásaink eredményessége esetén az I. – s pontban megjelölt barlangok térképezését folyamatosan végezzük.  

 

IV. Barlangok állapotának megóvása 

Ha a Húsvéti ülőfás- barlang továbbkutatása során eredményt érünk el (jelenleg 20 m), akkor a barlang megóvása érdekében 

szükségessé válik a barlang zárhatóvá tétele, melynek megvalósítására tervet készítünk melyet a Barlangtani Intézet 

engedélyezésével, Rezi község Önkormányzata támogatásával megvalósítunk. Az I. – s pontban felsorolt barlangok kutatása során 

a barlangvédelmi szempontokat szigorúan figyelembe vesszük. Ezen barlang bezárása megítélésünk szerint még nem indokolt. A 

barlangok állagát a kutatásaink szünetében is folyamatosan ellenőrizzük. 

 

V. Csoport élet 

Túrákat tervezünk Magyarország barlangjaiba 2012- ben; Aggteleki karszt és Budai barlangok meglátogatása a célunk. 

A barlangokba végzendő munkáink során maximálisan szem előtt tartjuk az élet, természet és barlangvédelmi szempontokat. 

 

Cserszegtomaj, 2013. február 07. 

                                                             
                                                                                                     …………………………………… 

                                                                                                                 Takács Ferdinánd 

                                                                                                              Labirint KBSE elnök 

 


