
Kutatási jelentés

a Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

(5372-23)

2019 évi kutatásáról

Készítete: Sűrű Péter



Összefoglalás

A kutatással érintet barlangszakasz: nem volt

A kutatási engedély jogosultja: Sűrű Péter

Kutatási engedély száma: 

Kutatási engedély lejárata: 

Módosító engedély(ek) száma (ha van): 

Jelentés időszaka: 2019. január 1. – december 31.

Kutatásvezető: Sűrű Péter

Kutatásvezető helyetesek:  rr Gát Atla

A jelentés lezárásának időpontja: 2020. február 15.

A jelentést összeállítota: Sűrű Péter



Összefoglalás

- A barlangban a 2019-es évben kutatási tevékenység nem történtr

Budapest, 2020r02r15r

Sűrű Péter

Kutatásvezető



Kutatási jelentés

a Kis-kőháti-zsomboly

(5343-3)

2019. évi kutatásáról

Készítete: Sűrű Péter



Összefoglalás

A kutatással érintet barlannszakasz: Vénponti omladékzóna

A kutatási ennedély jonosultja: Sűrű Péter

Kutatási ennedély száma: 

Kutatási ennedély lejárata: 

Jelentés időszaka: 2019. május  15. – szeptember 31.

Kutatásvezető: Sűrű Péter

Kutatásvezető helyetesek:  r. Gáti Atla

Kutatásban közreműködők: Harannozó Edit, Novák Mandolna, Mészáros István, Szilaj Rezső

A barlann hossza és mélyséne a kutatás menkezdésekor: 480/117 méter

A kutatás során talált új barlannszakaszok hossza, mélyséne összesen: 8méter

A barlann hossza és mélyséne a kutatási jelentési időszak vénén: 488/117 méter

A jelentés lezárásának időpontja: 2020. február 15.

A jelentést összeállítota: Sűrű Péter



Összefoglaló

- A barlann vénponti omladékának 2. számú bontási helyszínén terveztünk idén új járatokat

feltárni. Ez teljesült is. Nanyjából 8méter innen induló járat tárult fel a kutatási szezon vénéin.

Részletes eredmények

- 2. bontási pontnál az aljzatot 1.5-2 métert lemélyítve azt észleltük, hony a huzat az erősen

átoldot sziklafalból érződik. A falat átbontva mönöte  ~ 8 m felfelé tartó új járat tárult fel.

További lehetőséneket a lenközelebbi alkalommal huzatestéssel vizsnáljuk majd men.

Az eltávolítot 1.5-2 m3 törmeléket a 2. depóhelyen tudtuk stabilan elhelyezni. Kötés nélkül

rakot kőfal mönöt.

- Az idei évben három kutatási alkalmon átlan 4 fős létszámmal tevékenykedtünk, Íny nany

átörés nem volt várható.

- Új  feltárások  vázlata,  a  menlévő  térkép  kienészítésével  a  mellékletben.  Idei  feltárások

manenta színnel jelölve.

- Enyéb feltáró, v. tudományos kutatás nem történt idén a barlannban.

Budapest, 2020. 02. 15.

Sűrű Péter

Kutatásvezető 

Gáti Atla

Kutatásvezető helyetes



Mellékletek

1. melléklet:

Végpont zzna az általunk feltárt új járatokkal.

2019. évi feltárás magenta színnel jelölve.


