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–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Acheron kútbarlangban 2020 – ban végzett munkájáról:

Ez évben az állagmegóvás szem előtt tartása okán látogatást, kutatást nem végeztünk.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége

Cserszegtomaji  kútbarlangban  2020 – ban végzett munkájáról:

-Júliusban Szenthe Istvánnal a kútakna felmérését végeztük a Bakony szövetség jóvoltából
intézett, pályázati úton való új kútakna fedél, létra, világítás kiépítését támogatandó.

-November, 7-én A Bakony Szövetség  jóvoltából új kútakna fedelet építettünk a régi helyett.

Ez úton is köszönet a Bakony Szövetségnek munkájukért!









-Novemberben Szenthe Istvánnal további pontosítás okán a kútaknában falazat statikai
vizsgálatokat végeztünk.



–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Újévi kétlik - barlangban  2020 – ban végzett munkájáról:

-Ebben barlangban további kutatást egyelőre nem végeztünk, viszont a jövőre szervezendő
Bakony szövetség által rendezendő szövetségi nyári kutatótábor szempontjából újra
vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket. Továbbra is talp szint sllyesztést gondoljuk a leg
célravezetőbbnek, de az itt talált leletek miatt ezt egyeztetnünk kell a Keszthelyi, területileg
illetékes Balaton-múzeummal.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Apalányai - barlangban  2020 – ban végzett munkájáról:

-Ebben barlangban további kutatást egyelőre nem végeztünk, viszont a jövőre szervezendő
Bakony szövetséggel közösen az általuk rendezendő szövetségi nyári kutatótábor
szempontjából újra vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket.
A Szenthe Istvánnal közös bejáráson az ő véleménye szerint nem érdemes a további bontás.
Sajnos a lehetőségek nem túl biztatóak. Valamint a közeli bánya beli robbantások és a bánya

terjeszkedésével járó fakitermelés sem teszik vonzóvá, biztonságossá a kutatást.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Húsvéti ülőfás - barlangban  2020 – ban végzett munkájáról:

-Ebben barlangban további kutatást egyelőre nem, viszont állagmegóvási és takarítási
munkákat végeztünk,
amely a bejárat feletti omlásveszélyes kövek eltávolításából és az aknába esett, vagy inkább

lemászás céljából bedobott 7m-es fatörzs kiemeléséből állt.  Előkészítendő a jövő évi kutató
tábort.
Valamint a Bakony szövetséggel közösen az általuk rendezendő szövetségi nyári kutatótábor
szempontjából újra vizsgáltuk a tovább kutatási lehetőségeket.  Ennek fényében a
terepbejáráson meg egyeztünk, hogy ebben a barlangban kezdjük a munkát.



–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Rezi vár - barlangban  2020 – ban végzett munkájáról:

- A többi barrlanghoz hasonlóan erőforrásaink nem pozitív módon való változása miatt, itt
sem végeztünk érdemi kutatás. Viszont ez a barlang is az elsők között szerepel a Bakony
szövetséggel közösen szervezendő jövő nyári kutató táborunk listáján. Ennek megfelelően a
terepbejáráson meg egyeztünk, hogy ebben a barlang együttesben kezdjük párhuzamosan a
munkát.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Rezi Vadlán-lik-barlangban 2020 – ban végzett munkájáról:

Szenthe Istvánnal közös bejáráson az ő véleménye szerint nem érdemes a további bontás.
Mivel meglátása szerint ez a barlang egy valaha volt kőbánya aláhajló fala, mennyezete elé

fölülről    lehullott és magas, a mennyezetet fölé érő törmelék halom által, a völgy felőli
oldalról lezáródott üregek együttese.
Ezzel együtt nagyon látványos és természetes barlangra emlékeztető objektumnak hat.
A Bakony szövetséggel közösen bejárás során az egyenlőre nem tovább kutatandó
kategóriába esett.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Rezi-Sinkalika-barlangban 2020 – ban végzett munkájáról:

A barlangban 2020-ben kutatási tevékenységet nem végeztünk.

–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Lovaskatona 3.sz.  Sinkalika-barlangban 2020 – ban végzett munkájáról:

A barlangban 2020-ben kutatási tevékenységet nem végeztünk.  A 2020. évben
terepbejárásaink során azt tapasztaltuk, hogy a 2019 - ban jelentős mértékben leesett
csapadékmennyiség melynek levezetését a Kocori – patak végzi, amely barlang bejáratával
egy szinten van, ezért a barlang bejáratát jelentős mennyiségű hordalék töltötte fel. Ez még jó
is, mivel a kirándulók szeme elől a barlang bejáratát kellően rejtve hagyja, így a laikusok a
barlangot kevésbé veszik észre, illetve barlangba nem tudnak bemenni. Így a balesetveszély
nagymértékben csökken.  A barlang kutatása abban az esetben tudjuk folytatni, ha a Rezi
Várbarátok Köre az egész Kocori – patak medrét terveik szerint túraútvonalként kívánják
kiépíteni, és így kitisztítják a medret  a „Lovaskatona szikláig”.



–  Kutatási jelentés:
Bézsenyi Zsolt - Labirint Karszt- és Barlangkutató Természetes Személyek Közössége
Ilona – völgy, Púpos – hegy, Vár- hegy, Meleg – hegy  karsztos területein
2020 – ban végzett munkájáról:

Emberi erőforrások hiányában 2020 – ban csak figyelemmel kísértük az egyes barlangok és
barlangindikációk állapotát. Egy – két helyen kifagyásos omlásokat tapasztaltunk.

– Kutatási terv 2021:

Kutatási program 2021. évi kutatási programunkban az alább felsorolt feladatokat tervezzük
végrehajtani:

Feltáró kutatást elsősorban a 2021 Juni 2- től  11- ig tervezett Bakony-szövetség által szervezett
kutató tábor során tervezünk végezni.

1. Rezi-vár-barlang

2. Húsvéti ülőfás – barlang

3. Az Újévi kétlik – barlang kutatását ha a múzeum ad irányelveket, csak akkor tudjuk
folytatni.

Bézsenyi Zsolt


