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VÉDETT KARSZTOS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Összeállította: Székely Kinga

A Természetvédelemről szóló 1961. évi 18. sz. 
törvényerejű rendelet és a végrehajtásáról szóló 
12/1971. (IV. 1.) számú kormányrendelet alapján 
az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal elnöke határozatot hozott nemzeti parkok, 
tájvédelmi körzetek, országos és megyei jelentőségű 
természetvédelmi értékek létesítéséről.

A védett területek rendeltetése, hogy védje és 
őrizze meg a táj jellegzetes arculatát és természeti 
értékeit. Alapvető védelmi előírás, hogy a földtani 
alakzatokat, barlangokat meg kell őrizni, a terüle
tek fenntartását, kezelését, fejlesztését, tudományos 
kutatását összehangoltan és tervszerűen kell vé
gezni. Nem szabad olyan létesítményt elhelyezni és 
üzemeltetni, amely a táj jellegét, a védett növény- és 
állatvilágának tenyészetét stb. zavarja vagy veszé
lyezteti.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal elnökének határozata értelmében karsztos 
területen a következő nemzeti parkok, ill. tájvé
delmi körzetek létesültek:

BÜKKI NEMZETI FARK

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 
18/1976. OTvH számú határozata a Bükki Nemzeti 
Park létesítéséről.

(Kivonat a Tanácsok Közlönye 1976. dec. 28. 
XXV. évf. 59. számából)

4. A Bükki Nemzeti Park Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében: Miskolc megyei város, Bükkszentkereszt, 
Biikkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Dédestapol- 
csány, Kács, Kisgyőr, Mályinka, Parasznya, Ré
páshuta, Sály, Tárd, Varbó községek; Heves 
megyében: Eger város, Bélapátfalva, Felsőtárkány, 
Mónosbél, Nagyvisnyó, Szarvaskő, Szilvásvárad 
községek közigazgatási területén fekszik.

5. Területe: 38 774,6 ha
6. Természetvédelmi törzskönyvi 

száma: 138/NP/72
7. Rendeltetése:
a) Védje a bükki középhegységi táj jellegzetes és 

változatos arculatát, kedvező természeti tulajdon
ságait és őrizze meg jelentős természeti értékeit:

— különböző sziklaalakzatokat, barlangokat, 
töbröket, forrásokat és vízfolyásokat,

- a kárpáti ílóraelemekben gazdag hegyi réteket, 
legelőket, a jellegzetes és ritka erdő- és állomány- 
típusokat, természetes növénytársulásokat, vala
mint a védett állatfajokat.

8. Szigorúan védett területek: Dédesi vár kör
nyéke, Csondróvölgy és Látó-kövek, Garadna- 
oldal és Háromkúti-völgy, a lillafüredi István- 
barlang felszíne, Szinva-oldal, Sebesvíz-völgye, 
Jávorkút környéke, Nagymező, Balla-völgy és 
Csúnya-völgy, Cserépváraljai Kő-völgy, Hór- 
völgy, Ablakos-kő-völgy és Leány-völgy, Kövek 
vonulata, Szalajka-völgy, Felsőtárkányi Vár-hegy, 
Szarvas-kő, Imó-kő.

A szigorúan védett terület 5664 ha.
11. Alapvető védelmi előírások:
b )  A BNP földtani alakzatait, barlangjait, for

rásait és vízfolyásait, valamint természetes növény- 
és állatvilágát meg kell őrizni. Fokozott figyelmet 
kell fordítani a növény- és állatvilág természetes 
tenyészhelyének, illetve élőhelyének fenntartására, 
szükség szerinti helyreállítására.

c) A BNP területén nem szabad olyan tevékeny
séget folytatni, olyan létesítményt elhelyezni és 
üzemeltetni, amely a táj jellegét, kedvező természeti 
tulajdonságait, barlangi képződményeit, forrásait és 
vízfolyásait, védett növény- és állatvilágának te
nyészetét, valamint a BNP rendeltetésének betöl
tését zavarja vagy veszélyezteti.

13. A BNP magában foglalja az alábbi, korábban 
védetté nyilvánított természetvédelmi területeket:

határozat területe,
száma ha

Szilvásváradi ősbükkös 87769/42 24
Jávorkúti lucfenyves 87769/42 12
Szilvásváradi barlangok 

felszíne 239350/44 1
Lillafüredi lstván-barlang 

felszíne 603/51
Lillafüredi Petőfi-barlang 

felszíne 689/51
Bükki Nagy-mező 1612/54 7
Szalajka-völgy 472/55 558
Cserépváraljai kaptárkő 1488/60 —

A Bükki Nemzeti Park kezelését az OKT
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (székhelye: 
Eger) látja el a 18/1976. sz. határozat 3. sz. mellék
letében megadott irányelvek alapján.
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AGGTELEKI 
TÁJVÉDELMI KÖRZET

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal elnökének 8/1978. OKTH számú határozata 
az Aggteleki Tájvédelmi Körzet létesítéséről.

(Kivonatok a Tanácsok Közlönye 
1978. dec. 19. XXVII. évf. 55. számából)

4. A Tájvédelmi Körzet Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében Aggtelek, Bódvarákó, Bódvaszilas, 
Égerszög, Hídvégardó, Imola, Jósvafő, Komjáti, 
Martonyi, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szin, Szin- 
petri, Szögliget, Szuhafő, Teresztenye, Tornaká
polna, Tornanádaska, Trizs, Varbóc községek köz- 
igazgatási területén fekszik.

5. Területe: 19 595,3 ha.
6. Törzskönyvi száma: 162/TK/78.
7. Rendeltetése:
a) Védje és őrizze meg a táj jellegzetes arculatát 

és természeti értékeit:
— a karszt jellegzetes felszíni formáit: töbröket, 

víznyelőket, sziklaalakzatokat, szurdokvölgyeket, 
barlangrendszereket;

— a forrásokat, tavakat és természetes vízfolyá
sokat;

— a jellegzetes karsztvegetációt, a karsztbokor- 
erdőket, erdősztyepeket, a magashegyvidéki fajo
kat őrző karszterdőket, a ritka erdő- és állomány- 
típusokat, a hegyi kaszálókat és mocsárréteket;

8. Szigorúan védett területek:
a) Baradla-, Béke- és Szabadság-barlang felszíne

b) Teresztenyei-forrás és Vizetes-nyelő körzete
c) Nagy-oldal, Lófej-tető, Haragistya és a Nagy- 

tohonya-forrás körzete
d) Medve-kert, Hideg-oldal, Patkós
e) A ménes-völgyi Hideg-patak szurdoka és kör

nyéke
f )  Szádvár és környéke
g) Bódvaszilasi Dusa-tető és környéke
h) Vecsembíikk területe az aknabarlangokkal
i) Tornanádaskán a hegyoldalon az erdőgazda

sági üzemterv szerinti 6,7 és 8 tagszámú erdőrész
letek területe és a kastélypark

j )  Martonyi kolostorrom és környéke
Szigorúan védett terület összesen: 4 763,7 ha
11. Egyéb rendelkezések:
d) A  TK magában foglalja az alábbi korábban 

védetté nyilvánított természetvédelmi területeket:

Baradla-barlang felszíne,

határozat
száma

területe,
ha

Aggtelek, Jósvafő 614/51 769
Béke-barlang felszíne 1277/53 643
Szabadság-barlang felszíne 898/56 210
Vass Imre-barlang felszíne 123/58 12
Tornanádaskai park 891/58 7

Az Aggteleki Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelését az OKTH Északmagyarországi Felügye
lősége (székhelye: Miskolc) látja el, a 8/1978. 
OKTH sz. határozat 3. számú mellékletében meg
adott irányelvek alapján.
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Az irányelvek barlangot érintő pontjai:
4. a) A TK területén a tulajdonos (kezelő) gon

doskodik az épületek és létesítmények karbantar
tásáról, környezetük rendezéséről, a barlangok és 
azok berendezési tárgyainak folyamatos állagvé
delméről.

5. a) A TK területén különös figyelmet kell for
dítani a források, patakok, tavak védelmére, fenn
tartására.

b) A TK területére szennyvizet rávezetni tilos. 
A területen keletkezett szennyvizet az illetékes ha
tóságok előírásai szerint kell kezelni. Felszíni szenny
víztárolás és a tisztítatlan szennyvíz felszíni vagy 
felszín alatti vízbe való bevezetése tilos.

c) A TK szigorúan védett területére szennyvíz 
még tisztított állapotban sem kerülhet.

d) A természetes vizek medrét, partvonalát meg
változtatni, források vizét elvezetni csak az OKTH 
hozzájárulásával szabad.

6. g) A TK területén védett állatokat (pl. dene
véreket) és védett növényeket gyűjteni csak az 
OKTH Északmagyarországi Felügyelősége enge
délyével szabad.

8.b) A barlangi víznyelőkhöz vezető medrek, a 
víznyelők széle és oldalai az agyagbemosódás meg
akadályozása érdekében nem szánthatok fel.

lü.e) A karsztfelszín és a természeti értékek 
védelme, a karsztvizek tisztasága érdekében legel
tetés csak a kijelölt legelőterületeken, megfelelő 
őrizet mellett történhet.

ll.h )  A barlangi víznyelők, a barlangbejáratok 
környékén a források körül, a kirándulók által 
gyakran látogatott rétek szélein az idős állomány
ból legalább 0,5 ha-os állományrészt fenn kell 
tartani.

13.d) A barlangi élővilág fennmaradásának érde
kében bármilyen vegyszer használata szigorúan 
tilos mindazon területeken, amelyeknél a vegysze
res bemosódás veszélye fennáll, így a víznyelők és 
az azokhoz vezető medrek környékén és azok víz
gyűjtő területén.

15.d) Meg kell szüntetni a karrmező felszínéről 
történő kőkitermelést és a TK érdekeinek figye
lembevételével kőnyerő helyet kell kijelölni a lakos
sági szükséglet ellátására.

BUDAI TÁJVÉDELMI KÖRZET

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal elnökének 911978. OKTH számú határozata 
a Budai Tájvédelmi Körzet létesítéséről.
(Kivonat a Tanácsok Közlönye 1978. dec. 19.

XXVII. évf. 55. számából)
4. A Tájvédelmi Körzet Pest megye budai járá

sában Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Telki, valamint Budapest Főváros 11., III., XII. kerü
letének közigazgatási területén fekszik.

5. Területe: 10 234,0 ha.
6. Törzskönyvi száma: 163/TK/78.
7. Rendeltetése:

A  9 /1976 OKTH Sz. HATÁROZAT 1 Sz. MELLÉKLETE 

BUDA! TÁJVÉDELMI. KÖRZET

Budajenő
Telk

JELMAGYARÁZAT

■ Tájvédelmi körzet határa
S z ig o rú a n  védett terület 

B elterület 
. .  .  Közút

-  Úttörövasút 
* K ilá tó

Piliscsaba

a) Védje a táj jellegzetes arculatát, kedvező ter
mészeti tulajdonságait és őrizze meg természeti 
értékeit:

— a változatos felszíni formákat, a sziklaalakza
tokat, sziklafalakat, szurdokvölgyeket és a barlan
gokat;

— a forrásokat és vízfolyásokat;
a sziklagyepeket, karsztbokorerdőket, szikla

erdőket, a természetes erdő- és állománytípusokat.
8. Szigorúan védett területek:
a) Remete-szurdok
b) Kis- és Nagyszénás
c) Perbáli Meszes-hegy
d) Pátyi Fekete-hegy
e) Budakeszi Arborétum
f )  Budaörsi kopárok
A szigorúan védett terület összesen 1674,5 ha.
11. Egyéb rendelkezések:
e) A TK magában foglalja az alábbi, korábban 

védetté nyilvánított természetvédelmi területeket:
határozat területe,

száma ha
Budajenői Éles-kő 90831/42 0,03
Máriaremetei Szurdok-völgy 17/74 51,9
Budapest XII. kér. 

Hunyad-orom 40/c/1977 14,7
Budapest II. kér. 

Vadaskert 912/c/l977 3,8
Budapest, XII. 

Tündér-szikla 912/e/l 977 1,3
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Budapest, XII.
Tündér-hegyi kőfejtő 912/f/l 977 0,5

Budapest, XII. Libegő
és környéke, kőszobor 912/g/l 977 U

Kisszénás 709/51 97,4
Nagyszénás 719/51 22,0

A Budai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelését az OKTH Budapesti Felügyelősége 
(székhelye: Budapest) látja el a 9/1978. OKTH sz. 
határozat 3. számú mellékletében megadott irány
elvek alapján.

GERECSEI
TÁJVÉDELMI KÖRZET

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 
1511977. OTvH számú határozata a Gerecsei Táj
védelmi Körzet létesítéséről.

(Kivonat a Tanácsok Közlönye 1977. szept. 26.
XXVI. évf. 43. számából)

4. A Tájvédelmi Körzet Komárom megyében 
Agostyán, Almásneszmély, Baj, Dunaszentmiklós, 
Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő, Szomód, Tardos- 
bánya, Tarján, Tatabánya, Vértesszőllős, Vértes
tolna közigazgatási területén fekszik.

5. Területe: 8 617,4 ha.
6. Törzskönyvi száma: 152/TK/77.
7. Rendeltetése:
a) Védje és őrizze meg a táj jellegzetes arculatát 

és természetvédelmi értékeit:

A GERECSEI TÁJVÉDELMI KÖRZET VÁZRAJZA
A 15/1977 OTvH Sz HATÁROZAT 1 Sz MELLÉKLETE

— a felszín délre, délnyugatra néző pados le
töréseit,

— az ősrégészeti leletekben gazdag barlangokat 
felhagyott egykori bányákat,

— a jellegzetes sziklagyepeket, karsztbokorer- 
dőket. . .

8. Szigorúan védett területek:
a) Nagy-Pisznice
b) Asszony-hegy
c) Nagy-Somlyó
d) Száraz-völgy
e) Agostyáni arborétum
f )  Baji Lábas-hegy
A szigorúan védett terület összesen 417,2 ha.
11. Egyéb rendelkezések:
e) A TK magában foglalja az alábbi korábban 

védetté nyilvánított természetvédelmi területeket:
határozat száma terület, ha 

Agostyáni arborétum 138/1976. 24,9
Hidegkúti-források 138/1976. 26,8

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelését az OKTH Északdunántúli Felügye
lősége (székhelye: Győr) a 15/1977. OTvH sz. 
határozat 3. számú mellékletében megadott irány
elvek alapján látja el.

PILISI TÁJVÉDELMI KÖRZET

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal elnökének 1 H978.0KTH számú határozata 
a Pilisi Tájvédelmi Körzet létesítéséről.

(Kivonat a Tanácsok Közlönye 
1978. márc. 31. XXVII. évf. 16. számából)

A Tájvédelmi Körzet magába foglalja a Pilis
hegység, valamint az Esztergom—Visegrád —Szent
endrei-hegység Komárom és Pest megyében fekvő 
területét.

4. A TK Komárom megyében Dömös, Esztergom, 
Kesztölc, Pilismarót, Pilisszentlélek: Pest megyében 
Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Leányfalu, 
Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilis- 
szentlászló, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu, Viseg
rád közigazgatási területén fekszik.

5. Területe: 23 322,8 ha
6. Törzskönyvi száma: 157/TK/78
7. Rendeltetése:.
a) Védje a táj jellegzetes arculatát, kedvező ter

mészeti tulajdonságait és őrizze meg a természeti 
értékeit:

— a változatos felszíni formákat, a sziklaalakza
tokat és sziklafalakat, a szurdokvölgyeket és barlan
gokat,

— a forrásokat, vízfolyásokat és az időszakos 
tavakat,

8. Szigorúan védett területek:
a) Szentlászló-hegy — Vöröskő — Urak asztala
b) Keserű-hegy Dobogókő környéke
c) Hamvas-kő
d) Pilis és Fekete-hegy
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e) Holdvilág-árok és környéke
f )  Pomázi Kő-hegy és környéke 
Szigorúan védett terület összesen: 6183,3 ha 
11. Egyéb rendelkezések:
d) A TK magában foglalja az alábbi, korábban 

védetté nyilvánított természetvédelmi területeket:
határozat
száma

Pilisszántói sziklagyep 
Pilis hegyoldal 
Pomázi Kő-hegy 
Leány- és Legény-barlang 

felszíne
Pilismaród Kádár-kút- 

forrás
Pilismaróti Aranka-forrás 
Pilismaróti Pásztorkút- 

forrás
Pilismaróti Hoffmann- 

forrás
Pilismaróti Hamvas-kő 
Pilisszentléleki 

Szent László-forrás 
Pilisszentléleki 

Mexikó-forrás 
Pilisszentléleki 

Feketekő-szikla 
Pilisszántói-kőfülke 
Hideg-lyuk, Zsivány- 

barlang felszíne

85055/42
90831/42
237609/44

90831/42

90831/42
90831/42

90831/42

90831/42
90831/42

90831/42

90831/42

90831/42
85055/42

90831/42

területe,
ha

6
38

1

1

Pilisszentkereszti 
Vaskapu-szikla 

Ördöglyuk-barlang 
felszíne

Pilisszentkereszti 
ciklámenes erdő 

Pilisszentkereszti 
Hármas-forrás 

Szentendrei Király-forrás 
Szentendrei Sándor-forrás 
Szentendrei Bánhidy-forrás

A Pilisi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelését az OKTH Budapesti Felügyelősége (szék
helye: Budapest) az 1/1978. OKTH sz. határozat
3. számú mellékletében megadott irányelvek alapján 
látja el.

VÉRTESI TÁJVÉDELMI KÖRZET

90831/42

90831/42

90831/42

90831/42
237609/44
237609/44
237609/44

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 
1911976. OTvH számú határozata a Vértesi Tájvé
delmi körzet létesítéséről.

(Kivonat a Tanácsok Közlönye 
1976. dec. 28-i XXV. évf. 59. számából)

4. A Tájvédelmi Körzet Fejér megyében Csákvár, 
Csákberény, Csókakő, Gánt, Mór, Pusztavám, 
Szár és Vértes boglár községek, Komárom megyében 
Oroszlány város közigazgatási területén fekszik.

5. Területe: 13 722,6 ha
6. Törzskönyvi száma: 139/TK/76
7. Rendeltetése:
a) Védje és őrizze meg a táj jellegzetes arculatát 

és természeti értékeit:
— a dolomit változatos felszíni formáit, a külön

böző sziklaalakzatokat, szurdokvölgyeket és bar
langokat,

V É R T E S I T Á J V É D E L M I K Ö R Z E T  V A Z R A J Z Á  

A 19/1976 OTvH Sz. HATÁROZAT 1 Sz. MELLÉKLETE

JELMAGYARÁZAT

Csákvár

/ £% &  Település 

' Tájvédelmi körzet határa
Szigorúan védett területek 
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— a szubmediterrán klimahatást tükröző karszt- 
bokorerdőket, a magashegyvidéki fajokat őrző 
karszt-erdőket. . .

8. Szigorúan védett területek:
a) Vérteskozmai Fáni-völgy
b) Csákvári Haraszt-hegy és környéke
c) Pátrácosi bükkös
d) Mindszentpusztai ciklámenes erdő
A szigorúan védett terület összesen: 1035,9 ha 
11. Egyéb rendelkezések:
d) A TK magában foglalja az alábbi, a Fejér 

megyei Tanács VB által korábban védetté nyilvání
tott természetvédelmi területeket

határozat területe,
száma ha

Csákberényi ragadozó- 
madár fészkelőhely 103/1975. 217

Csákvári-barlang felszíni 
területe 42/1976. 1

A Vértesi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelését az OKTH Középdunántúli Felügyelősége 
(székhelye: Veszprém) a 19/1976. OTvH sz. hatá
rozat 3. számú mellékletében megadott irányelvek 
alapján látja el.

HUNGARY’S KARSTIC NATURAL 
V ALUES UN DÉR CONSERVANCY

In December 1976, a considerable part of the 
area called the Bükk Mountains in northern 
Hungary was declared a national park, the third 
of this kind ever instituted in Hungary and the 
first national park including one of the major 
karst areas of this country, though parts of it are 
non-karstic. The caves occurring here (such as 
tliose of Lillafüred) and the surface karstic pheno- 
mena and features (such as the high plateau of the 
Bükk with karstic dolines, the karstic valley of 
the Szalajka River, etc.) were already before this 
under strict natúré conservancy legislation, and 
now they have been incorporated in the national 
park. The totál area of the national park is 388 
square kilometres, of which 57 square kilometres 
are under rigorous conservancy. The stipulations 
of the decree instituting the national park are 
expounded and the map of the national park is 
presented.

The National Environment and Natúré Con
servancy Office has extended natúré conservancy 
legislation, in addition to the Bükk National Park, 
to five regions, in which valuable karstic objects 
occur on the surface or underground. First among 
these in importance is the Aggtelek Landscape 
Conservancy District which includes, among other 
things, the Barad la — the largest cave system of 
Hungary.

In western Hungary, called Transdanubia, four 
karstic regions have been declared liable to con
servancy legislation. First to be mentioned here is 
the Buda Landscape Conservancy District, a region 
with caves of hydrothermal origin. The other three 
districts have been designated in the Gerecse 
Pilis and Vértes ranges. The map of these areas is 
appended to the paper.

OXPAHREMblE KAPCTOBblE
nPHPO/JHblE UEHHOCTH BEHrPIIH

B aexaőpe 1976 r. 3HaHHTeJibHaa nacTb rop Bk>kk 
b CeBepHoií BeHrpHH őbuia oőbHBJiena HaimoHanb- 
hmm napKOM. 3 to TpeTHH HaitHOHaabHbiü napK 
BeHrpHH, ho nepBbift b tóm othouichhh, hto b 
npeaeJiax ro p  Biokk — BMecTe c neicapcTOBbiMH 
ynacTKaMH — o^hii H3 BaacHeHiiiHx KapcTOBbix 
paHOHOB CTpaHbl CTaJT HaitHOHa.TbHbIM n a p K O M .  

HaxoztamHeca 3aecb nemepbi (kslk nanpnMep ne- 
mepbi y KypopTa JlHJiJia4)íopeii) h npoHBJieHHa 
3aKapCTOBaHHa b na3eMHbix ycJiOBHax (BbicoKoe 
naaTO c ztojiHHaMH, KapcTOBaa ztojiHHa pexn 
CanaÖKH h T.n.) őbuin h zto chx nop KapcTOBbiMH 
o6i»eKTaMH non CTporoii oxpaHoií, a Tenepb ohh 
BonjiomeHbi BnyTpn HaimonaJibHoro napKa. 06- 
maa naomazib naunoHaabHoro napxa cocTaBJiaeT 
388 KM2, B TÓM HHCJie 57 KM2 HaXOZtflTCH non, CTPO- 
ro ü  oxpaHHoií Kax 3anoBeaHHKH. B CTaTbe h3jto- 
5KeHbi Ba^KHenuiHe nojioacenHa nocTaHOBJieHHa no 
noBozty HauHOHa-ibHoro napKa h na őnaro cne- 
neojioroB npHBOiiHTca KapTa Bíokkckoto nanno- 
HanbHoro napxa.

noMHMO BioKKCKoro nanHOHajibnoro napKa 
BceBeHrepCKoe ynpaBJienHe no oxpane npnpoabi 
h 3autHTe OKpy-yKaiouteH cpe/tbi onpeaeiiHJio no;t 
oxpaHy eme n«Tb Taxnx TeppHTopHH, rae  naxoaaT- 
ca ueHHbie noBepxHOCTHbie h no3ZteMHbie Kapcro- 
Bbie oőbeKTbi. Cpeztn hhx Ha nepBOM MecTe no 
3HaneHHK) HaxoztHTca 3anoBeflHHK ArrTeJieK, ko- 
Topbiü KpoMe Bcero nponero BKJiionaeT b  ceőa 
HaHŐojibinyio cHCTeMy nemep BeHrpHH h nemepy 
BapaztJia.

B 3ana^HOH nonoBHHe BeHrpHH, b 3aayHancKOM 
xpae neTbipe KapcTOBbix pamma oőbaBnenbi 3a- 
noBeztHbiMH. 3necb b nepByio onepeab ctoht 
ynoMHHyTb BynancKHü npnpo^HbiH 3anoBeannK, 
Tax KaK Ha erő TeppHTopnn HaxoaaTca őy/tancKne 
nemepbi TepManbHO-BoaHoro nponcxomteHHa. AP>'“ 
rne Tpn 3anoBeztHHKa őbuin oőpaiOBanbi b  ropax 
Tepene, Hhjihui h BepTeui. Hx KapTbi Taxace npn- 
BoaaTCfl b oőomaiomeM cooőmeHHH.
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