Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
8372 Cserszegtomaj, Barát u. 3.
Tel.: 06 – 30/2608356
e-mail: labirint@t-email.hu

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Korbély Barnabás r.

Kedves Barna!
Beszámolónk a korábbi évekhez viszonyított sz kösségét és munkánk intenzitásának csökkenését nem
elhivatottságunk mértékének hiánya okozza, csupán anyagi létünk befolyásolja.
Egyesületünknek mára már nincs támogatója, tagjaink er forrásai lecsökkentek (munkanélküliség, minimál bér,
költségek megnövekedése és sajnos ebben az évben el forduló balesetek és betegségek ) ebb l adódóan az
utánpótlás nevelése is nagyon nehézkes. De dolgozunk tovább ahogy tudunk.
Baráti üdvözlettel:

…………………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK elnök

Cserszegtomaj, 2017. február 10.

Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
8372 Cse rsze g to ma j, Ba rá t u. 3.
Te l.: 06 – 30/2608356
e -ma il: la b irint@ t-e ma il.hu
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Tárgy: kutatási jelentés

Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Acheron kútbarlangban
2016 – ban végzett munkájáról
Barlangi kitöltés-vizsgálatok
A 2014. évben tett fotódokumentáció készítése során a barlangból k zettani vizsgálatok
céljából vett mintákat, valamint a barlang ÉNy- i ágából vett limonit cseppkövek mintáit ill.
különböz

kitöltések mintáit leadtuk vizsgálat céljából. A leadott anyagok vizsgálatát a mai

napig még nem kaptuk meg.
Megállapításunk, hogy képzett barlangászok számára is a barlang túrákra alkalmatlan!
Kérjük a Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy engedélyt ne is adjon ki rá. Mivel magánterületen
van a barlang bejárata, kutatási engedélyünk birtokában is csak a tulajdonos, csak a baráti
ismeretség révén engedett be a területre. Mivel ezen alkalommal csak az ÉNy-i ágat tudtuk
fotódokumentálni ill. kitöltési agyag mintavételezését megoldani, így a tulajdonossal
megegyezve 2017. évben egy újabb leszállást engedélyez a barlangba. Továbbiakban a
barlangot békén kell hagyni.
További kutatását a rendkívüli körülmények (lapos, sáros, vizes, agyagos a kitöltés miatt)
rendkívül nehéz és körülményes. A kitermelt anyagot csak a felszínre lehetne kihordani, mely
magántulajdon, a tulajdonos beleegyezése nélkül nem lehetséges.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
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Tárgy: kutatási jelentés

Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Apalányai - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról

A bányászati tevékenység miatt veszélyeztetett barlang állapotát 2016- ban is figyelemmel
kísértük. Rongálódást a barlang állagában nem tapasztaltunk, viszont a bánya területe egyre
n , és a kitermelés miatt kivágott és kid lt fák átrendezték a barlang környezetének, valamint
a bejárat el tti zóna látképét és megközelíthet ségét. A barlang bejárata elé bed lt
nagyméret fák elmozdítása fizikai korlátot okoznak számunkra.
A barlang egy újabb adott szakasz feltárása óvatosságot és odafigyelést igényel, mivel a
korábbi években végzett feltárás során egyedülálló fauna került felfedezésre a barlangban
és az akkori szakért i megállapítás szerint a barlangban várható további paleontológiai
leletegyüttes felfedezése, így a depo folyamatos átvizsgálást igényel. A barlangban viszont
csak bányászati tevékenység után vagyunk hajlandóak végezni kutatást, a robbantások
elmaradása után. Azt gondoljuk, hogy utána is nagy odafigyelés mellett.
Csoportunk a bányászati tevékenység során történ robbantásokról faxon kap értesítést.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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8372 Cse rsze g to ma j, Ba rá t u. 3.
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Tárgy: kutatási jelentés

Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Bözse - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról

A 2016. évben terepbejárásaink során figyelemmel kísértük a barlang állapotát,
állagváltozást nem tapasztaltunk. Er forrás hiányában kutatást nem végeztünk.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Húsvéti ül fás - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról

Emberi er forrás hiányában a 2016. évben figyelemmel kísértük a barlang állapotát, abban
változást nem tapasztaltunk. További feltáró kutatásra irányuló tevékenységünket
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 elegend hely a halmozáshoz, a
barlang továbbra is lefele tartó irányultságot mutat aláhajlásokkal és huzatjelenséggel.
Azonban ha lassabb tempóban is, de mindenképpen – ahogy lehet ségeink engedik
végeztük és a jöv ben is folytatjuk a feltáró kutatást. 2016. év augusztusára terveztünk
nagyobb létszámban, egy kutatási akciót, ami sajnos egyéb baleset és betegségek miatt a
tervezett id ben nem tudott megvalósulni, ezért ezt 2017. augusztusára tettük át.
Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Tárgy: kutatási jelentés

Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Cserszegtomaji kútbarlangban
2016 – ban végzett munkájáról

Rovartani vizsgálatok:
A két éve megkezdett rovartani vizsgálatok el zetes eredményei alapján elmondhatjuk, hogy
a most Katona Lajossal csapdázott anyagból származó példányok átadásra kerültek
kollégákhoz, akik eljuttatják specialistákhoz. Kutasi Csabával konzultáció során az alábbiakról
adott

tájékoztatást:

találtak

ugróvillásokat

(Collembola),

legyet,

penészbogár:

fajmeghatározásuk folyamatban van, valamint átadták szakembernek meghatározás
céljából amelyekr l még eredmény nem született. A 2017. évben várható további eredmény,
valamint újabb csapdák lehelyezése.

Vízmintagy jtést a 2016. évben a vízminták vizsgálatáról eddig nem kaptunk eredményt.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Tárgy: kutatási jelentés

Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Ilona – völgy, Púpos – hegy, Vár – hegy, Meleg – hegy
karsztos területein
2016 – ban végzett munkájáról

Emberi er források hiányában 2016 – ban csak figyelemmel kísértük az egyes barlangok és
barlangindikációk állapotát. Egy – két helyen kifagyásos omlásokat tapasztaltunk.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Újévi kétlik - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról

A 2016. évben nem történt változás a 2015. évi jelentésünkben leírtakhoz képest. A 2012.
évi jelentésünkben leírtakban, miszerint 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 kezelése alá
kerültek, nem tisztázódott egyértelm en 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 kezd dött meg 2006 – 2016 – ban sem (a
2011 – ben Havasi Bálint igazgató Úrral történt egyeztetés után – ekkor átadtuk a leletekr l
készült rajzokat és elhelyezkedési térképeket) ígéretet tett további vizsgálatokra, amiben
azóta sem történt el relépés.
2016. évi terepbejárásaink során figyelemmel kísértük a barlang állapotát, abban változást
nem tapasztaltunk.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Lovaskatona 3.sz. - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról
A barlangban feltáró kutatást a 2016. évben nem végeztünk, a 2016. évben
terepbejárásaink során azt tapasztaltuk, hogy a 2016- ban jelent s mértékben leesett
csapadékmennyiség melynek levezetését a Kocori – patak végzi, amely barlang bejáratával
egy szinten van, ezért a barlang bejáratát jelent s mennyiség hordalék töltötte fel. Ez még
jó is, mivel a kirándulók szeme el l a barlang bejáratát kell en rejtve hagyja, így a laikusok a
barlangba nem tudnak bemenni. Így a balesetveszély forrásai nagy mértékben kizáródnak.
A barlang kutatása abban az esetben fog folytatódni, ha a Rezi Várbarátok Köre az egész
Kocori – patak medrét terveik szerint túraútvonalként kívánják kiépíteni a „Lovaskatona
szikláig”.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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Korbély Barnabás r.
Kutatási jelentés
a
Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
Rezi - barlangban
2016 – ban végzett munkájáról

A barlangban végzett feltáró kutatás során hangsúlyosan figyelembe kell venni, hogy a
barlang laikusok által való látogatottsága is megn tt a Rezi vár turisztikai jelent sége
következményeképpen, a barlangban feltáró kutatást emberi er forrás hiányában 2016.
évben nem végeztünk.
A 2016. évben végzett terepbejárásaink során megfigyeltük, hogy a barlangban nagyobb
létszámú denevér kolónia telepedett meg. A barlang állapotában változást nem
tapasztaltunk.

Tisztelettel:

…………………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK
elnök
Cserszegtomaj, 2017. február 10.
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A b a rla ng b e já rata

Fo tó k: Ta ká c s Fe rdiná nd
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CSOPORTÉLET

A 2016. évben a Pagony Barlangkutató Csoporttal nosztalgiatúrát szerveztünk Aggtelekre
az 1996, 1997, 1998 – ban végzett Élettani és klimatológiai expedíció évfordulóján.

Valamint részt vettünk Veszprémben a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi
Természettudományi Múzeuma és a veszprémi Pannon Egyetem közös szervezésében
„Klímaváltozás a múltban és a jelenben” c. természettudományos konferenciáján.

A civil törvényt Kormány által történ megváltozatása miatt Sportegyesületünket, mint
kiemelt közhasznú társadalmi szervezetet megsz ntettük, mivel a civil törvényben el írt
els sorban gazdaságilag is érintettségünk miatt megfelelni nem tudunk (kett s könyvelés,
könyvel fogadása stb.), ezért az alábbiak szerint alakultunk át: Labirint Karszt- és
Barlangkutató Természetes Személyek Közössége néven dolgozunk tovább. Barlangkutatási
engedélyeink ennek ellenére érvényesek, mivel a barlangkutatási törvény értelmében
megfelel vizsgával rendelkez természetes személy is kérhet barlangkutatási engedélyt.
Barlangkutatási engedélyünk kutatásvezet i: Bézsenyi Zsolt, Micheller Szilvia továbbra is tagjai
közösségünknek és az irányításukkal végezzük a barlangkutatást.

2016. szeptemberében három napos nosztalgiatúrát szerveztünk a Bakonyban, a bakonyi
barlangkutatásunk helyszínein. Megállapítottuk, hogy mióta elhagytuk a területet, azóta senki
nem foglalkozik az akkor ígéretesnek t n barlangok feltárásával. Örömmel tapasztaltuk
viszont, hogy az Ördög – árokban, ha ideiglenesen is, nagy mennyiségben újból megjelent a
víz.

Aggtelek / Baradla – barlang / Retek - ág

12

Aggtelek / Baradla – barlang / Retek - ág

Bakony / Ördög – árok / Gizella átjáró

13

A rendezvény f szervez i:
Katona Lajos (képünkön) és Gelencsér András

A rendezvény f védnöke: Dr. Juhász Árpád
A fotón balról és jobbról a Labirint KBTSZK képviseletében a konferencián
hallgatóságként vett részt: Takács- Szencz Lívia, Takács Ferdinánd
Fotók: Takács Ferdinánd, 14. oldal alsó fotó: Katona Lajos
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Labirint Karszt- é s Barlangkutató Te rmé sze te s Sze mé lye k Közössé ge
CSERSZEGTOMAJ
Barát u. 3.
8372
Tel.: 06 – 30/ 2608 356
e-mail: labirint@t-email.hu

Kutatási terv
2017.

Kutatási program
2017. évi kutatási programunkban az alább felsorolt feladatokat tervezzük végrehajtani:
I. Feltáró kutatás
1. Az Apalányai – barlang állapotát a közeli bányatevékenység miatt folyamatosan figyelemmel
kísérjük, de mivel a bányam velés oly mértékben megközelítette a barlangot, hogy úgy ítéljük meg a
robbantások miatt - míg bányatevékenység folyik ott - nem kockáztatjuk magunkat ott a kutatás
folytatásával. Az Újévi kétlik – barlang kutatását ha a múzeum ad irányelveket, csak akkor tudjuk
folytatni.
2. Rezi község közigazgatási területéhez tartozó a Húsvéti ül fás – barlang kutatására koncentrálunk,
terveink szerint augusztusban nagyobb létszámmal feltáró kutatást tervezünk.
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 id járási viszonyok engedik az Alba Regia- terem végpontjainak feltáró kutatását is szeretnénk
folytatni. A Szabó Pál Zoltán – teremben talált „Alsó szint” ácsolatának helyreállítását anyagi
helyzetünknél fogva nem tudjuk végezni. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk a kút környéki járatok
végpontjainak bontására további lehetséges járatok, termek feltárása céljából. A vízmintákat továbbra
is gy jtjük, a vizsgálati eredmények elvégeztetése kétséges.
4. A 2009. évben felfedezett Bözse – barlang feltárását a 2017. évben terveink szerint talán sikerül
megkezdenünk.
5. Az Acheron kútbarlangban folytatjuk a további tudományos vizsgálatokat, valamint a barlang DKi ágának átvizsgálását
II. Tudományos vizsgálatok
Keressük azokat a tudományos szakembereket, akiknek idejük, energiájuk és anyagi helyzetük van
arra, hogy a barlangjainkban tudományos tevékenység végzéséhez szükséges feladatokat, azok
eszközeit tudják számunkra biztosítani.
III. Térképezési munkálatok
Feltáró kutatásaink eredményessége esetén az I. – s pontban megjelölt barlangok térképezését
folyamatosan végezzük.
IV. Barlangok állapotának megóvása
Ha a Húsvéti ül fás- 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
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szigorúan figyelembe vesszük. Ezen barlang bezárása megítélésünk szerint még nem indokolt. A
barlangok állagát a kutatásaink szünetében is folyamatosan ellen rizzük.
V. Csoport élet
Legnehezebb feladatunk az utánpótlás nevelése, melyre meg kell találnunk a megoldási lehet ségeket.
Túrákat tervezünk Magyarország barlangjaiba 2017 - ben; Aggteleki karszt és Budai barlangok
meglátogatása a célunk.
A barlangokba végzend munkáink során maximálisan szem el tt tartjuk az élet, természet és
barlangvédelmi szempontokat.
Cserszegtomaj, 2017. február 10.

……………………………………
Takács Ferdinánd
Labirint KBTSZK elnök
Készült: 4 példány
Kapják:
1. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (e-mail + posta)
2. NYUGAT – DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELÜGYEL SÉG (e-mail + posta)
3. Labirint KBSE irattár
4. MKBT (e-mail)
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