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1. A оsoportievékonyaég alap.1a
A csoport fenntartó ezerre a Mecseki Ércbányászati Vállalat. A tagok többsége a
vállalat dolgozója. A osoport kutatási területe ás tudományos programja a vállalat
árdekeltsági területével és bizonyos vizsgálataival jól egyeztethető. így főleg a
Kutató-Mélyfuró Üzem Hidrogeológiai osoportjával történő együttműködés jelentős, mert
a korszerű üzemi műszerpark és egyéb lehetőség az üzemvezetőség segitőkészsége révén
mindkét részről gyümölosöző eredményeket hoz. A feltáró kutatáshoz egyéb üzemek
/III. ez. és II. sz. bányaüzem/ segítsége mondható jelentősnek.
A vállalat Szakszervezeti Bizottsága tette lehetővé, hogy a osoport a Művelődési
Házban otthont kapjon. A Vállalat Igazgatóságának támogatását élvezve jutott el cso
portunk olyan kedvező körülmények megteremtéséhez /pl. kutatóház/, melyek a hatékony
оaoportmunka alapját képezik.
2. A munkaterv és teljesítése
a/ A osoport tudományos tevékenysége
A karaztobjektumok kataszterezése, feltérképezése a terv szerint folytatódott.
Ilyen jellegű kutatási jelentéseket az alábbi tagok készítettek!
Bodrog József
£lőd Szaniszló
Rónaki László
Pál János

10 db
7 db
10 db
1 db

A "Szabó Pál Zoltán" kutatóosoport megszűnésével csoportunkhoz csatlakozott kuta
tók utolsó évi munkájuk eredményét reprezentáló barlangfelmérési adatokat /Aballget
I. és II. Ny-i oldalág/ rendelkezésünkre boosátották a jelentésben közzétételre.
E kataszterező munkánk,eredményeként jelent meg 1977-ben a Karszt és Barlang
1976. I-II. sz. /p. 25-28./ egy dolgozat Rónaki L . : Plnoebarlang a pécsi Tettyekarsztforrás mésztufájában" oimmel. A Tettyén és Abaligeten további nem karsztos bar—
langüregek felfedezéséről számolhatunk be a k. fejezetben.
Az Abaligeti-barlangban nagypontosságu sokszögmenetet mértünk giro teodolit alkal
mazásával, melyről Pál János készített részletes jelentést /ld. 3* fejezetben/. A
barlang fotogrammetrikus térképezésére kísérleti jelleggel készített stereo fо topárok
közül egyet itt is bemutatunk. Az értékelése még nem fejeződött be.
A karszthidrológiai megfigyelések ugyancsak tervszerűen folytak. Ezek közül a vizszint régleztrátumokon megfigyelt szeizmikus hatások /földrengések, suvadások/ ész
lelése érdemel különös figyelmet, E témában elért kezdeti megfigyeléseinket /a romá
niai földrengés és azt követő két másik rezgés hatása a felszín alatti vizszint vál
tozására/ a Sopronban április 28-29-én rendezett Geofizikai Vándorgyűlésen /ELGT/
Gerzson István: A geofizikai mérőmódszerek gyakorlati alkalmazása o. előadásában is
mertette. Az eddigi megfigyeléseink eredményeit dr. Kassai Miklós által kigyűjtött
adatokkal feldolgozva a 3. fejezetben mellékletekkel együtt közöljük.
A VITUKI-ban folyó országos trioium vizsgálati programba kaposolódva a mecseki
területen mintagyüjtést, valamint a karsztvlzhozam változásának regisztrálását végez
tük a trioium vizsgálatok megfelelő későbbi értékeléséhez /ld. mintavételi térkép és
az Abaligeti-barlang vízhozam görbéje/.
A tervezett geológiai vizsgálatok keretében főleg a tektonikus litoklázisok méré
sét végeztük minden térképezett barlangüreg kataszterezési munkájának szerves része
ként.
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Egyéb - nem tervezett munkákat is végeztünk. így az irányított robbanó töltetek
/kummulatlv töltet/ vizsgálata során az enyhébb hatású brizáns parit felhasználási
lehetőségét értékeltük.
Megbízásos munkaként osoportunk a Baranya megyei Tanáos Tervező Vállalata részére
elkészítette a "Pécsi poroelángyári forrás hidrogeológiai vizsgálata" c. munkát, mely
nek két mellékletét e jelentéshez is csatoltuk. Speciális munkákra került sor a Köz
ponti Földtani Hivatal megbízásából Mórágyon a kőbányákban. Egy szakvélemény készült
az Orfü térségében eddig történt karsztvíz feltárásokról, a Baranya megyei Tanács
kívánságára, aminek lényegét a 3. fejezetben közreadjuk.
b/ A feltáró kutatás
A csoport megalakulása óta mindig kihangsúlyoztuk, hogy a feltáró kutatás a tudo
mányos m unkaprogram segítését oélozva k aphat szerepet. Az 1975—ben megerősödött ope
rativ részleg önálló feltáró tevékenységre is alkalm assá vált. Több kis nyílás meg
bontásával az év folyamán esetenként jelentős méretű barlangüreg feltárására került
sor /pl. Spirál-nyelő, Agancsos-zsomboly/. A tudományos szempontból is érdekes fel
tárások mint a "Csontos-zsomboly" és a nem karsztos barlangüregek /a péosi Tettye és
Abaliget területén/ az évi feltáró kutatás értékes eredményei. Ezekről a 4. fejezet
ben részletes áttekintést adunk.
Az óv folyamán 49 kutatónapon 1.000 munkaórát teljesítettek a résztvevők operativ
munkában /átlagosan 3»5 fő/nap/.
3. A tudományos jellegű munkák eredményei
a/ Az Abaligeti—oseppkőbarlangban 1976-77- évben végzett sokszögelési munkák
A pörgettyüs /giró/ teodolitok gyakorlati megjelenése a poligonmérés pontosságá
nak fokozásában forradalmi változást hozott a föld- és bányamérő munka területén. A
pörgettyüs teodolit terepen, bányában, vagy akár barlangban az azimut meghatározásá
ra szolgál. Az időjárástól, napszaktól, mágneses anomáliáktól és külső elektromos ha
tásoktól függetlenül szolgáltatja a csillagászati északi irányt és az egyes irányok
csillagászati azimutját. /Az általunk Abaligeten használt műszer Gi-bx giró máz. + 15
másodperc középhibával./ A giró teodolit használata - tudomásunk szerint - barlang
ban hazánkban elsőként az Aohilles-viznyelő és az Abaligeti-oseppkőbarlangban végzett
sokszögvonal mérésénél fordult elő.
Mindkét helyen a Meoseki Ércbányászati Vállalat Bányamérési Osztály dolgozóinak
közreműködésével Shwaroz Dénes tagtársunk végezte a tájékozó irányok meghatározását.
/Az Aohilles-nyelőben használat Gi-d^ tipusu rátét giró teodolit loolvasásl pontos
sága + 30 ” , ami km-enként + 15 om középhibát jelent./
Kern számítva Bokor Elemére 1922-23-ban végzett első felmérését, azóta három egymás
tól független sokszögvonalmérés történt az Abaligeti-barlangban. Bokor Elemér óta az
elsó mérést 196l-ben Rónaki László kezdeményezésére a MÉV Kutató-Mélyfuró Üzem geodé
ziai csoportjával Székely Márton végezte.
A poligon indítása előtt egy beton alappontot helyeztünk el a barlangbejárat 1.
pontjától 29,073 m-re, melyet a kiskőhegyi, az abaligeti templom és a 102. az. három
szögelési pontokkal kapcsolva a poligon tájékozását biztositotuuk. /A kőpontot ké
sőbb a feltöltéssel - tereprendezés - eltemették./ A poligon fix pontjait a betonjár
dába süllyesztett 10 mm átmérőjű recés szegfejek, illetve hatlapfejü osavarok képez
ték. Ezek számozását fehér színnel a szomszédos sziklafalra festettük. A poligon
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utolsó pontját a /37« ez. pont/ "Nagy dóm"-bau a Bokor-féle poligon 417-420 nóterónok
közelében az "Emeleti-terem"-hez vezető léposő előtt, annak Ny-i sarkához közel
/osorfej/ helyeztük el. A poligonmérést Dahlta 020 tip. / 6 ”

leolv. érzékenységű/

műszerrel végeztük.
E mérést követően a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja
Vass Béla vezetésével újabb poligonmérést végzett, de nem a már állandósított pon
tok felhasználásával, hanem végig uj pontok elhelyezésével /0 4 szeg/ piros ezámfel
írással. Az 1. ez* pontot a

bejárat előtti 3 léposőfok közül az alsónak szélén be-

■Ullyesztett /kiálló részén elgörbített/ osavar képezte. Ennek magassága /a Vízügyi
Igazgatóság által szintezve/

207,425 m A.F. A 38 . sz. poligonpontot a "Nagy Dómban"

az általunk elhelyezett 37. ez. /fehér/ ponttól 25 om-re /225° irányban/ állandósí
tották a betonba süllyesztett szeg köré bevésett kereszt, és azt keretező négyzettel.

A 42. sz. pont az "Emeleti— terem"-ben vezető léposősor legfelső fokán Ny—i végén, a
szélétől 40 om—re van. A mérést Vass Béla MOM—GAMMA tip. műszerrel /1 perces leolva
sási érzékenységi/ végezte. A poligont nem kapcsolta az országos rendszerhez. Eddig
tehát a barlangban a poligon végén tájékozó iránymeghatározás nem volt.
A korábbi mérések ismeretében úgy döntöttünk, hogy egy kielégítő nagy pontosságú
poligonmérést végzünk a korszerű műszerek felhasználásával, mely poligon már alkal
mas lehet a további részletmérések bázisául.
A két korábbi mérés alkalmával elhelyezett talppontokat a megtalálásuk és a felál
lási oélszerüség alapján kiválasztva használtuk fel sokszögpontoknak. Az uj méréshez
felhasznált pontokat piros szinü átszámozással jelöltük a sziklafalakon és a betonban
a pont köré keresztjelet véstünk. Az azonosításához készült vázlatrajzokból egyértel
műen megállapítható a felhasznált fixpont helye és száma /ld. MKCs 1976. évi jelen
tése, p. 6-7./.Kezdőpontként a barlang bejáratánál elhelyezett 1. sz. ponttól 51>850
m-re a Péosi Geodéziai Vállalat által meghatározott V. rendű háromszögelési pontot
vettük figyelembe, amelyről több tájékozó irány mérhető.
Az 1. pontot á barlang előtti lépcsőiéjáraton, a fedlap mellett, a Vass-féle 1.
ponttól É—ra, 1,7 m-re bevéséssel jelöltük. Az utolsó álláspontként az "Emeleti-terem”
ben lévő pontot használtuk fel, ahonnan még két pont, a 43. /korlát/ és a 44. /szik
láéi a "Pálma" oseppkő mellett/ megirányzásával - utóbbi távolságmérés nélkül - a
barlangi poligon felmért redukált összhossza 447,119 m. A szögmérés Pál János Vild-T2
tipusu, egy másodperc szögleolvasó képességű teodolittal végezte. A sokszögpontokra
/a szögmérés pontosságának fokozására/ a műszerhez tartozó kivilágított jeltárosákat
helyeztünk és a méréseket végig kényszerközpontosan végeztük. A törésszögeket minden
állásponton két fordulóban és két távosőállásban mértük. A végleges törésszögnek a
kettő számított középértékét fogadtuk el. A feladatot nehezítette az egyes oldalak
rövidsége, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a pontráállás és az irányzás pon
tosságára.
Az egyes sokszögoldalak hosszának meghatározására a ferde hosszakat komparáit in
var mérőszalaggal milliméter élességgel, oda-vissza mértük. A ferde hosszak vízszin
tesre való redukálásához a magassági szögeket 2 fordulóban és két távosőállásban ti
ze dmáaodper о leolvasással előre és hátra mértük. Az egyes sokszögpontok magasságának
a meghatározására a magassági körön végzett két leolvasás számított középértékét fi
gyelembe véve, trigonometriai magasságméréssel számítottuk. A magasságszámitás is
oda-vissza történt, és a végleges magasságnak a két számított érték számtani közép
értékét fogadtuk el. A magassági szint kiinduló értékéül a Vass Béla 1. sz. pontja,
a Vízügyi Igazgatóság által levezetett A,f. magasságszint szolgált. /А mellékleten
körrel jelölt pont./
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vonalat mindkét végén tájékozott eokszögvonalként tudtuk azámitani, mi

vel a kezdőponton több tájékozó irányt mértUnk ée középtájékozáei szöget számítot
tunk. A végponton pedig giró teodolittal végeztük a tájékozó lránymeghatározást. A
szögzáróhiba ugyan megközelítette a megengedett hibahatárt, de ha figyelembe vesz
azuk azt, hogy a sokszögvonal

kk

oldalból áll és az egyes oldalak átlagos hossza

11,601 m, akkor az elfogadható és Jónak mondható.
A szögzáróhibát valamennyi töréssnögre egyenletesen elosztva kaptuk az egyes ol
dalak végleges irányazögélt. Ezekkai az irányszögekkel a számított oldalvetületok
ból kaptuk az egyes pontok x, y koordinátáit, amelyeket már véglegesnek fogadtunk
el. A mérés a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal Földmérési Főosztályának

4009V 0973 ez. utasításának betartásával készült.
k. A terepi feltáró ée kataszteremé munka eredményei
A tényleges kataszteri adattömegből itt valójában oeak igen kevés informáolé ada
lékot közlünk, ezzel utalva az év folyamán egyes objektumoknál végzett tevékenységre.
a/ A Ny-Meosek nem karsztos képződményei
A. Tettyel-mésztufa-barlang Ida Knrszt és Barlang, 197é. X-XX. f. p. 25-28.
A Kővágószőlősl-táró ldi Péosl Műszaki Szemle, 1 9 6 3 * T i l l .

évf. 1 . ez. p . 1 - 2 .

és Oá. A Ja^l^ hegyi-barlangürmgek ^ iy-1 és К-l/ ld: Karszt és Barlang, 19Óá. IX.
f. p. 56- 58 .
Abaligeti-sziklásresa homokkőben
Bzévben bejelentés révén találtunk rá a mlooén lazakötésü, durvaszomü és kavlosos
homokkő rétegfejeinél /

a 190/á8°/ az 1 a aláhajlásu, 3 m hosszú alakzatra, és

a további szomszédos képződményekre.
Ugyanott áo m-re É-ra Rókalyuk-szerű barlang 3 m mély.
Ugyanott, előzőtől 110°-ra 15-20 m távolságban Salklaftliko

a 190/%0® réteglap

mentén 1 m mély, 1 x 0,3 m méretű.
Barlangooska ugyanott 15 m-re É-ra, mohos sziklaomladék között nyílik a 6 m hoszszu, lejtős, 26O/ 190 irányú 1 m magas és 1,5 m máz. szélességű üreg. A kereszt
se tene to a rétegdőlés irányában bővül. Az üregben sok pék van.
Barlangrom található az előzőtől mintegy 20 m-re, ahol a réteglapok mentén teknőszerüen kipreparálódott 20 n hossza alakzat My-i végén mélyülve a 23 m-nél fűiké
ben végződik. Ez alatt a 18 métertől Indaló /2Э0/%2°/ iránya, 1,5 n széles, 5 m
hossza üreg látható a

- 170/60° honokká rétegek között. A barlang és fölötte

lévő fülke mintegy 12 *-es űreget jelent.
E homokkő barlangok helyét oeak az a többi szén feltűntetésével adjuk az objektu
mok térképén /ld. melléklet/.
A tottyol Márga-barlang a Tettye u. 77 . ez. garázs alapozás fölAmmkáinál talál
tuk /Seós J.né/ ez évben a 10 a* térfogata, 8 n fordo hossza, rendkívül különle
ges barlangot. A 295 /áO® iránya üreg helyenként 2-2,5 ■ széles, egyébként 0,á-l,2
m magas. A

s 330/20°-os vízzáró agyagmárgában kialakult barlang vízföldtani és

genetikai szempontból figyelmet érdemel.
Barlangitreg ugyanott, előzőtől D-re a Tettye u. 7 5 . hsa. építése közben bukkantak
rá. Kb. 2 ■* térfogatú lehetett, az elmondás alapján. Eltömték.
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Az „ACHILLES" víznyelő barlang
hős szelvénye
Az 1967,1971 és 197A évi mérések alapján
szerkesztette: Rónaki László 1975 febr.
A PUBLIKÁCIÓ: R L. Vizfő-forrás és barlangjának kutatása
=Karszt-es Barlang 1970 I. sz p. 25- 30
P ::lüKBffl A kitermelt ureçkitôltès (agyag és köomtadék ) jelölése
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Üregeosk# ugyanott. Előzőtől D-re a partfal lefaragásakor feltárult 0,5 m mály
üreg a közvetlenül szomszédos, ennél kisebb méretű üregeоekékkel Jól láthatóan
az előző anyagrétegével azonos rétegben képződött,
b/ Az Aballgeti-barlang vízgyűjtőterülete
befejeztük a tervezett nagypontosságu pollgonmérés glró teodolitos tájékozását, /leírást ld. előző fejezet/. Elkészítettük a Szabó P. Zoltán
osoport által felmért adatok felhasználásával M a 1:100 méretarányban az I. és
II. Ny-i oldalág térképét a szelvényeivel. Ezek kiosinyitett változatát 1:400 mé
retarányban Itt mellékeljük.
ê_TËE^;2i5£2rïi52Z2ï55SEiâ2i> az «18*8 évi feltárás folytatásaként újabb 10 m
előrehaladással az eddig ismert összhossz 111 m, kb. 275 ■* légtérrel. A Jelenlegi
végpont 1 - a folyosó fenékvonalától 5 m magasságig felszakadt üreg, aminek Ny-i
oldalán agyagrézsü van. Az elöntést Jelző uszadék anyag 1,5 m magasságig látható.
Az üregbe már a BTH barlangkutató osoport is eljutott mintegy 10 évvel ezelőtt,
de azóta a folyosó iszappal csaknem teljesen elzáródott. /Előd Sz./
о/ A Kispaplika-forrás vizgyüjtőterülete
Kutatófúrásban а XXIX. sorszámmal Jelölt viznyomjelzés helye.
d/ Vizfő-forrás vizgyüjtőterülete
az I 960—ban feltárt patakos barlangban rendkívül vastag
mangán kéreg bevonatokat /10 cm!/ figyeltünk meg. /Karszt és Barlang 19 6 2 . II.
P. 53./ Ez akkor szurokfekete, osillogó felületeket alkotott a sziklafalakon és
a cseppköveken. Az 1972-től folyó forrásfoglalási munkák során /Komlói Vizmü ré
szére/ a barlang kiimája - feltehetően baktériumos - mangánkiválásra káros befo
lyást gyakorolt, mert az év során végzett megfigyeléseink szerint a mangánkéreg
matt, sötétbarna szinüre változott.
éf222 £2 £ZÍ£22 Í2 Í Z > 02 évben megbontott szűk lélegzőnyiláson keresztül, mintegy
100 к’-ез üreg feltárása történt meg kb. 25 fm-el mintegy lő m függőleges mélysé
gig /Bodrog J./. A bemérése folyamatban.
~ 2 £®£22 S2 ét-aknabarlang, 1973. évben elvégzett bemérés alapján 1 :1 0 0 méretarány
ban készült térkép és szelvény kicsinyítéséből itt mellékelünk egy összehasonlító
szelvénysort.
ÍÍ2Íié2;£22252iZ /Qera tévesztendő össze a Mohos -szikla-zsombollyal!/. Nehéz munká
val megbontott szűk nyíláson 3 m mélység elérése után a feltárás robbantás nélkül
reménytelenné vált.
SEîràil2/2iË> a Eüdöskuti-völgyben mederalji nyelőt bontottunk meg, mely jelentős
munkaráfordítással eddig mintegy 250 tf-es kb. 30 m mély. A tektonikus litoklázisok szövevényében kidolgozott üregrendszer eddig feltárt összhossza kb. 60 m.
/Bodrog J./ Felmérése folyamatban van. A nevét adó első 6 m-es szűk járat után
kibővülő tektonikus hasadékban osoppkövek is vannak. A beépített 10 m-es kötél
hágcsón lejutunk egy párkányra, ahonnan labirintus-szerű folytatás követhető le
és fel. Lejjebb, oldaljáratban vizmosásnyomok és vékony mangános kérgeződésü ho
mokkő kavicsok. A nyelő alján egyreinkább elszükülő litoklázisokban folyik a bon
tás.
£ 8zsef—l^uk, az előző évben végzett munkáról a korábbi jelentésben beszámoltunk.
Ez év elején a barlang felmérése megtörtént, a szükséges részletes dokumentálás
sal.

A Péoei Tanárképző Főiskolától dr. Mayer József felkeresett bennünket, bogy a
tervezett biológiai kísérleteihez alkalmas barlangot bocsássunk rendelkezésére.
Többek között ezt is megszemlélte és számára megfelelő, /к kutatóházunk is ennek
közelében van./
Reménj-zsómból^, a múlt évben feltárt legmélyebb meoseki zsombolyban idén osak a

20 m közelében lévő szűkület kitágítását végeztük. Így az elérhető legmélyebb
ponton a szükséges robbantások kivitelezéséhez a munkahely megközelítése lehetővé
vált. A zsomboly egyébként tulajdonképpen egy nagy tektonika óriási litoklázisa
mentén képződött. /Ld. mellékelt vázlatos szelvényt./
Kári-ljruk, mintegy 15 fm feltárással kb. 15 m mélyre Jutottunk a 20 в* térfogatú
üregb n. Az agyaggal zárt fenék egy 300-120° osapásu függőleges hasadékb n van
/Előd Sz./
Név nélküli zsomboly, a köteles zsomboly közelében a müuttól kb. 30 m-re kibon
tott szűk nyíláson 7 m-ig lehetett leereszkedni a /0 1,8 m-es/aknába. A kőtörme
lékkel záruló üreg bontásra érdemes. /Bodrog J./
Nóv_né^üli_n£elől£uk, a Spirál-nyelőtől Ny-ra 200 m-re a völgy alján mintegy 6
m mélységig sikerült bontással lejutni. Az üreg kb. 10 в’ térfogatú. /Bodrog J./
» a szülc lólegzőnyilás kibontásával sikerült 7 m mélységig le
jutni. A kb. 15 в1 térfogatú üreg legnagyobb termo a fenéken 1,8 m magas, 3 x 2 m
alapú, K-Ny-i irányú. Agyagdugó zárja ol a továbbjutást. /Bodrog J./
Csontos—zsomboly» a Vizfő-forrá 3hoz közel bejutási lehetőség után kutatva friss
beszakadást találtunk a dolina alján. Ezt megbontva kb. 17 m mélységig sikerült
leereszkedni egy tektonikus hasadókba, mely olszükülve tovább folytatódik. A hu
zat is ószlelhotő. Itt nagymennyiségű mammutosontot találtunk. /Előd Sz./ A le
letbe jelentés után dr. Kordos László a helyszínt megtekintette /január 27./« Elő
zőleg a munkaruhát levetve sikerült mólyobbro lejutni a szűk hasadékban , aminek
bontása robbantással oldható meg. /Bodrog J./ A barlang dokumentálásával készült
térképet mellékeljük.
* a ^IH barlangkutató csoport munkahelye. Itt mellékeljük a lejtакпа kihajtásakor készített térképeinket.
Szellőző—l^uk, a dolina alján 75-255° osapásu, függőleges hasadék mentén a föld
kiásásával mintegy 3 m mélységig tudtunk lejutni. Folytatása látszik. /Előd Sz./
a m^ r korábban feltárt szűk bejárati nyílású zsombolyban idén
járatbővitő munkát folytattunk. Eközben egy "1950"-es feliratot találtunk /Kevi
L.?/ és osontleletet hoztunk felszínre. /Előd Sz./
Már 1973-ban történt felméréskor /ld. mellékelt térkép/ feltűnt a sok osont.
Ezekből 2 darabot a MÁFI-ba juttattunk /Partónyi Z./ és d

Krotzoi M. meghatá

rozása szerint ezek 1. mammuthus primigenius zápfog lemez 2. Bős primigenius,
vagy B. prisous felső bal 3. zápfog.
B._IL _B-5 -ös zsomboly, erősen korrodált szikláik tövében a lyuk körül mintegy 0 ,5
föld kitermelése után, 2 ,5 m mély, 70 ° dőlésű aknában egy 20 om-es hasadék ki
bontásával 3 ,5 m hosszú, 1 , 5 m magas, 0 ,5 m széles lejtős üregbe jutottunk, mely
nek bontása szükséges. /Bodrog J./
i/ A Tettye-forrás vízgyűjtője
Szabó_P^_Zoltán-zsombol£, a fenéken felgyűlt osontleleteket megtekintette dr.
Kordos László.
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f/ A Ny-meosaki nagy karsztforráaok vizgyüjtőterületén kívüli karastobJaktunok
A XV. ав. Vlenyomjelzés helye.
А XIX. an. viznyomJelzés helye.
A XXIII« an. viznyomjelzés helye.
A Nyáraa-völgyi időszakos forrás.
An Alnll(et 5» az. kutatófúrás.
Nyáraa-forrás
Szarvaa—kút

Orfü 20. az. fúrás /vlnknt./ /19 6 7./
sárkánykut-forrás
Toplioa-forrás
Sárkány-fórráa
А XXIV. an. vlnnyomjelzás helye.
А XXVIII. az. vlznyomjelzáa helye.
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