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Rónaki László

AZ ABALIGET KÖRNYÉKI BARLANGTÉRKÉPEK
Az alábbi összeállításban csak a századfordulóig elkészült barlangtérképek áttekintését kívánja a szer
ző közreadni, mely munka nagyrészt a Mecseki Karsztkutató Csoport kollektívájának egyik eredménye.
A 2000 év után készített térképek jegyzéke egy külön munkaként kerülhet publikálásra.
A kezdetek
Az első tudományos igényű abaligeti barlangkutató munka KÖLESI (1820) tanulmánya nyomán is
mert. A barlang abban az időben a Mecsek egyetlen nagy méretekkel jellemezhető cseppkőbarlangja volt
Abaligeten. „Pap-lyuka” névvel. A szerző által készített első barlangtérkép 1819. augusztus 24. dátummal
„Ichnographia et facies intema ANTRI ABALIGETHIENSIS” címmel készült. A barlangrészek elneve
zései latin nyelvű feliratokkal olvashatók. Megtekinthető a Pécsi Káptalani Levéltárban (nyilvántartva
36-os sorszámmal) 716 x 383 cm-es kartonon, színezve. E térkép változatlan formában és feliratokkal
csak külföldön jelent meg nyomdai úton SCHM1DL 1863-as tanulmányában, a barlangtérkép készítőjére
való hivatkozás nélkül, de a szövegben utal „Kölesy”-re* és a barlang „pap lyuk” nevére.
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A második - már korszerűbb - térkép BOKOR (1925) munkájából ismert („Az Abaligeti barlang” cím
mel német nyelven is), melyet eredetileg disszertációjához készített az 1922-23 években végzett mérései
alapján. Számos keresztszelvény és a részletek ábrázolása emeli a térkép értékét. (A vetület méretaránya:
1:500, míg a hossz-szelvényé 1:650) A térképlapon „Víznyelő barlangág” elnevezéssel (német nyelven
is) megrajzolva szerepeltette a később .. Törökpince ” néven ismert barlangot, mely az Abaligeti-barlang
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egyik víznyelője. E térkép a víznyelő kezdeti szakaszát ábrázolja a 26. poligon pontig, 1:250 méretarány
ban. A barlang fő ágába csatlakozó „Könyvtári oldalág"-xó\ a 71. mérési ponttal végződő poligon menti
járatot rajzolta meg. Ugyancsak a fő ág bejárati szakaszánál ismert „ElsőK-i oldalág" (az időben elneve
zés nélkül) folyosóját ábrázolta a 40. poligon pontig, mely feltehetően egy korábbi árvízi forrásjáratként
keletkezett. Ma is csak e rövid szakasza járható.
E térkép Vass Béla által „1958.1.”-i kiegészített változata az 1955-ben feltárt „Emeleti terem" rajzával ere
detileg 1:400 méretarányból l:600-ra kicsinyítve GEBHARDT-OPPE (1959) könyvének mellékleteként vált
közismertté. (Keretezett mérete 55 x 13,5 cm. A hossz-szelvény 1:900 méretarányú.) Mindezek a jelen munka
szerzőjének adattárában és onnan származóan a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóságán is megvannak.
Az újabbak
A fentiek után több felmérés is készült a barlangról és oldalágairól. Elsőként (a szerző kezdeményezésére)
a Mecseki Ércbányászati Vállalat Központi- és a Kutató-Mélyfúró Üzemi Geodéziai csoportjainak segítségé
vel, a Mecseki Karsztkutató Csoport közreműködésével volt műszeres mérés. A korszerű szögmérő teodolitokkal és gíró-teodolittál végzett mérések, valamint a barlangkutatók által függő-, olaj- és bányászkompasz
segítségével történt oldalági, a Törökpince-víznyelőbarlangi és az Akácos-víznyelői felmérések eredményeit
térképeken rögzítve RÓNAKI (1977) közreadta. A „Második Ny-i (Könyvtári) oldalág”, valamint a „Törökpin
ce” feltárása a fenti térképek elkészülte után a helyi kutatócsoportok munkája nyomán jelentős hosszúságúra
bővültek, illetve a barlang második bejárataként sikerült feltárni a z ,Akácos-víznyelőt”. Ezekről - itt nem hi
vatkozott - beszámolókat találnak az érdeklődök a csoportok évi jelentéseiben, vagy az MKBT kiadványaiban
Mindezeket megelőzve a patakos Fő-ág bejárható végét jelentő Szifon-tó 1960. évi leszívatásakor a feltárult víz
alatti szakaszról is készült térkép olajkompasz segítségével. E térkép és szelvényeinek rajza a munkák ismerte
tésével RÓNAKI (1960) publikációjából megismerhető. (Erre és a rajzra történt hivatkozás nélküli átdolgozott
- egyszerűsített - térkép-ábra BERÉNYI(\91\ ) cikkében, az újabb leszívatást ismertető anyagban látható.)
A MÉV által patronált MKCs dokumentációs munkáinak segítéseként lézeres távmérőt kaptunk több
hónapos használatra, majd saját készítésű ún. „profilométer” műszert is használtunk. (Utóbbiról ismerte
tést ld. az MKCS 1997-es Jubileumi Évkönyv p.14. Ugyanitt a barlangtérképek címszóval a tárgyról be
számoló is olvasható.) Az Abaligeti-barlang Fő-ágában az általunk jelölt mérési poligon-pontokra helye
zett számokkal ellátott kitűző karókkal és fotóállványra szerelt bázis-léc segítségével oda-vissza kísérleti
céllal sztereo-fotókat is készítettünk, melynek illusztrálása egy sztereo fotó-pár ugyancsak a hivatkozott
jelentésben található. A fotó-sorozat az érintett barlangrész térképvázlatával A/4-es kartonokra került.
Lássuk hát alább az abaligeti térképező mérések történéseit.
Az Abaligeti-barlangban és környékén történt újabb mérések részletei
Bokor Elemér mérései után a MÉV központi és a Kut.-Mélyf. Üz. Geod. csoportja részéről Székely Márton
geodéta (+) vezetésével a barlang fő ágát 1961-ben mérte Dahlta 020 típ. 6 másodperc leolvasási érzékenységű
műszerrel. A poligon indítása előtt egy beton alappontot helyeztünk el a barlang bejárat előtt, melytől a barlan
gi 1. sz. fixpont 29,073 m-re került besüllyesztésre a talpon. (A kő-pontot - melyet a kiskőhegyi, a templom
és a 102. sz háromszögelési pontokkal kapcsolva bemértünk - a későbbi tereprendezéssel eltemették.) A bar
langi fix pontokat a betonjárdába süllyesztett 10 mm átmérőjű recés szegfejek, illetve hatlap fejű csavarok ké
pezték. Ezek számozását fehér olaj festékkel a közeli kőzetfalra jelöltük. A mérés utolsó pontjaként a Bokor-féle
poligon 417-420. méterének közelében (a Nagy-dómban), az Emeleti-teremhez vezető lépcsősor előtt, annak
Ny-i sarkához közel, 37.pontként jelölve egy besüllyesztett csavarfej került elhelyezésre.
E mérést követően 3 év múlva (!), 1964. decemberi kezdéssel Vass Béla mérnök az általa vezetett BIH.
barlangkutató csoportjával egy újabb mérést kezdett, melyet a következő évben fejeztek be. (A mérés
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az Emeleti-teremre lyukasztandó mesterséges bejárat esetleges tervezését szolgálta volna.) Ez a poligon
az előzőekben állandósított pontoktól eltérően telepített 4 mm-es átmérőjű szegek besüllyesztésével,
és piros színű festékkel jelölt számozással készült. Az 1. sz. pontot a bejárat előtti 3 lépcsőfok közül az al
sónak szélén besüllyesztett (kiálló része elgörbítetten látható) hatlap fejű csavar képezte. Ennek magassá
ga a VÍZIG mérése szerint +207,425 m Af. A Nagy Dómban általunk elhelyezett 37. sz. fehér pontunktól
25 cm-re, 225 fok irányban állandósították a 38. sz. (piros színű számozású) betonba süllyesztett szeget,
mely köré négyzettel bekeretezve keresztet véstek. A 42. sz. pontjuk a lépcsősor legfelső fokának Ny-i
végén, a szélétől 40 cm-re van. A mérést Vass egy kevésbé érzékeny, 1 perc leolvasású MOM GAMMA
műszerrel mérte, és a poligont nem kapcsolta az országos rendszerhez.
A pontos térkép elkészítéséhez a korábbi mérések ismeretében újabb nagy pontosságú méréseket kezdtünk
Pál János (t) Kút. Mélyf. Üzemi kollégával 1976-ban, Wid-T2 típ.l” szögleolvasású érzékenységgel bíró teodolittal, majd Schwarcz Dénes (+) MEV központi bányamérő kolléga közreműködésével egy 30” leolvasási
érzékenységű, max. 15 cm/km középhibával dolgozó Gí-bi Gíró teodolittal. (A gíró-teodolit - Gi-dl típ. - bar
langi mérésnél Magyarországon első ízben 1974-ben az Achilles-víznyelő lejtaknás lyukasztásának kitűzésénél
alkalmaztuk) A sokszögpontokra a pontosság fokozása érdekében a műszerhez tartozó kivilágított jeltárcsát
helyeztünk, és a mérést végig kényszerközpontosan végeztük. A törésszögek mérése minden álláspontban két
fordulóban és két távcsöállásban, történt. A végleges adat a kettő számított középértéke. A sokszögoldalak ferde
hosszát komparáit invár mérőszalaggal milliméter élességgel oda-vissza mértük. A vízszintesre redukáláshoz
a magassági szögeket két fordulóban és két távcsöállásban tizedmásodperc leolvasással előre-hátra mértük.
Az egyes sokszögpontok magasságának meghatározása ugyancsak oda-vissza mérés során a magassági körön
történt két leolvasás középértékéből, trigonometriai számítással történt. A külszíni kezdő pontként az 1. ponttól
51,85 m-re lévő, a Pécsi Geodéziai Váll. által meghatározott ötödrendü háromszögelési pontot vettük alapul,
melyről több tájékozó irány is mérhető. A magassági kiinduló jegyként Vass 1. sz. pontjának adatát használtuk.
Az újabb méréseink kiinduló 1. sz. pontját a lépcsölejáraton, a fedlap mellett, a Vass-féle 1. sz. ponttól É-ra
1,7 m-re jelöltük. Az utolsó álláspontunk az Emeleti-teremben lévő Vass-féle 42. sz. pont volt, melyről két
irányzás történt. (42. sz. a korláton, és a 44. sz a „pálma” cseppkő mellett.) A barlangi poligon 2-43. sz. pontok
vonalának szintes hossza összesen 447,119 m-nek adódott.
Az egész vonalat mindkét végén tájékozott sokszögvonalként tudtuk számítani, mivel a kezdőponton
több tájékozó irányt mértünk és középtájékozási szöget számítottunk. A végponton gíró-teodolittal vé
geztünk tájékozó iránymeghatározást. A szög-záróhiba ugyan megközelítette a megengedett hibahatárt,
de ha figyelembe vesszük, hogy a 44 oldalból álló, 11,601 m átlag-hosszúságú poligonokról van szó, akkor
ez elfogadható és jónak minősül. A szög-záróhibát egyenletesen elosztva kaptuk a végleges irányszögeket,
melyeket a rendszál számításhoz használva állapítottuk meg a pontok koordinátáit. A mérés a MÉM Orsz.
Földügyi és Térképészeti Hiv. Földmérési Főosztályának 40094/0973 sz. utasításának betartásával készült.
Mindezek után elkészítettük az 1:100 méretarányú térképünket részletes járda, lépcső, korlát, oldalfal áb
rázolással és a mérési (fehér-piros) pontok bejelölésével. A térkép kezelhetősége miatt a Fő-ág ábráját
A/4 formátumban kis átfedésekkel 17 lapra bontottuk. (Ez csak piszkozati példányban, milliméter-papíron
maradt az esetleges felhasználási igény kielégítéséig.) Ezekhez illeszthető a két mellékágnak a korábban
történt kompasz mérésekből szerkesztett 1:100 méretarányú térképe. E térképek kicsinyített 1:400-as mé
retarányú változatai - mint már utaltam rá - az MKCs 1977. évi jelentésében megtekinthetők.
Az Abaligeti-barlangfő ágának 1:100 méretarányú térképe tehát Rónaki szerkesztésében 17 db A/4-es
lapon, kéziratos formában 1986-ban, elkészült. Sajnos további felhasználására nem került sor. (Azóta 1998-99-ben - történt idegenforgalmi felújítással és ezt követően a megváltozott járóosztályi tartozékok
kal csak az újabb térképről szemlélhető a jelen állapot, míg az előzőleg történt dokumentálás már csak
a múlt egy fiókba került emlékeként tartható számon.)
A barlang végén lévő szifon-tónak víz alatti szakasza az 1960-as leszívatással vált ismerté. A 4 m mély
forrástölcsérből induló járat, majd további 24 méteres, enyhe emelkedésű - eredetileg mély iszappal borított,
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végig víz alatti - szakasz felmérésére került sor. Ennek végén a következő évben egy újabb 4 m mély szifon
leszívatása történt (BEREN YI1971), melynek során a II. szifonba becsúszó iszap megakadályozta a tovább
jutást. (Az eredeti 1:100 méretarányú rajzok Rónaki irattárában találhatók.) A II. Ny-i oldalág felmérését
1974-75-ben kézi olaj kom passzal Szabó Sándor (t), Szabóné Vincze Anna. Geisz Mihály, Kristófhé Bérces
Viktória és Varga Gyula végezte, majd 1977-ben Rónaki szerkesztésében a MÉV-nél Fritz József (t) 1:100
méretarányú térképpé rajzolta (Rónaki adattárában van). Az I. Nyugati (Partényi-féle) oldalág későbbi felmé
résében a fentieket kiegészítve még Rausch István dolgozott. A szerkesztés és a rajz munka ugyanaz volt.
Az Abaligeti-barlang II. oldalágához kapcsolódik a Törökpince-barlang és egy rányelö, az Akácosvíznyelő, mely utóbbi a kutatók által külön bejáratként is használható. Felmérés alapján mindkét barlang
szakaszról készült térkép és szelvények.
A II. oldalág és az Akácos-víznyelő között bejárható kb. 300 m hosszú folyosó szakasz térképezésére álta
lunk eddig még nem került sor. (Elkészítéséhez más csoport számára az adatokat rendelkezésre bocsátanánk.)
A Törökpince-víznyelőbarlang felméréséről RONAKI (\9 1 6) publikációja tájékoztat, miszerint '76 már
ciusában Előd Szaniszló ( t) függökompasszal 27 poligon-ponttal felmérte a barlangot. A poligon-hossz
88,89 m-nek adódott. Az utolsó ponton túl még 12 m-rel tovább lehetett jutni. A mérésről térkép és szelvé
nyek készültek, melyek másolatát csak a nyugat-mecseki karszt-kataszterben adtuk közre. (Az eredeti rajz
Rónaki irattárában van.)
Az Akácos-viznyelőbarlang leírása, 1978-80-ban készített térképe és szelvényrajzai RONAKI (1982)
publikációjában megtalálhatók. A felmérés függökompasz és fokív használatával történt, 1978-ban kezd
ve Előd Szaniszló és Szabó László segítségével. A mérés befejezése Téglás Judit és Kövesdi János részvé
telével 19 mérési pont összesen 74,83 m hosszban történt. (A közölt mérési jegyzőkönyvből gépelési hiba
miatt a l l . pont rovata kimaradt.) A térképet Rónaki 1980. dátummal szerkesztette. Rajzolta: Téglás J.
Az Abaligeti-barlangnak az oldalágaival és a felszín topográfiájával ábrázolt térkép változatát egy
tervezett „Barlangtúrák'' kiadványhoz kicsinyített változatban elkészítettük, melyet hivatkozás nélkül
illetéktelenül felhasználtak 1981-ben a Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 77. sz.-ban. (Ld. MKCs
1982. évi jelentésben az eset részleteit.) Ennek hivatkozással javított változata csak a 3. kiadással
1996-ban jelent meg. Viszont a 4. javított kiadásnál már ismét elmaradt a térkép készítőinek feltüntetése
Ez a térkép (nyomdahiba miatt a jelkulcs ábrái nélkül) megtekinthető még az MKCs 1977-es Jubileumi
Évkönyvében is.
Az „Abaligeti-cseppköbarlang” felújítási munkái során a DDNPI megbízásából 1999-ben a TREND
LAND Keresk. Komm. és Mérnöki Szóig. Kft. (Bp. Erzsébet királyné útja 1/c) részéről Szabó Zoltán
által mért és aprólékosan megrajzolt 1:100 méretarányú, 5 db-ból álló A/3 térképlap készült el. E térkép
sor csupán az I. ütem anyaga, mely a barlangnak csak a végső szakaszára korlátozódott. Erről június 28-i
dátummal Zöldi Tóth Vilmos adott műszaki leírást koordináta jegyzékkel és vázlatrajzokkal. Ez az anyag
a munka leszállításakor, 1999. július 30-al Horváth Sándor ügyvezető igazgató aláírásával, a térképlapok
mellékletének kivételével 11 oldal terjedelmű. E térképezés II. ütemében később készült el a barlang
bejárati részének részletes felvétele. Mivel ez a századforduló után történt, így jelen összeállításunk idő
határán túli anyagként már itt nem ismertetjük.
Az abaligeti Kispaplika-forrásbarlangról is készült térkép a szivattyús vízszintcsökkentés során.
Ezt ismertette RONAKI (1962) a víz alatti barlangrész felméréséről készített térképével. A 40 m hosszú
járat mérése bányászkompasszal történt az 5,5 m leszívási vízszint alatt bejárhatóvá tett üregben. A felmé
résben segítséget nyújtott Fodor B., Vidolovics J. és Felber F. kutatótársunk. A felmért barlangüreg végén
víz alatt folytatódó 2. szifon szűk csőszerű járatának búvár felderítésében a szerencsétlen események
közrejátszása megakadályozta a továbbjutást. (Leírása az MKBT Tájékoztató 1961 okt.-i számban van.)
Az Abaliget környéki karsztos terület barlangjai közül a századfordulóig csupán kettőről készült térkép.
Ezek egyike a BETE naplóban szerepel, mint a Kispaplika-zsomboly vázlatos rajza 1937-ből. A másik
az újabbkori mérések eredménye: az Abaligeti-zsomboly 1970-82.
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Nem karsztos abaligeti barlangokról 1981 -ben készült térképrajzok a „Kiskőhegyi homokköüregek” cí
men: Szikla-eresz, Rókalyuk, Szikla-fülke, Barlang, Barlangrom a MKCs 1981 évi jelentésben fellelhetők.
Egyéb barlangtérképek Abaligettől K-re
A fenti két abaligeti barlangrendszer (Paplika-Kispaplika) vízgyűjtőjén talált üregek térképein kívül
a szomszédos nagy karsztforrások vízgyűjtő területein előforduló feltárt - többnyire kis méretűeknek szá
mító - aknabarlangok nagy részéről is készült felmérés jo b b á ra csak vázlatos rajzokkal. Ezek a mecseki
barlangkutató csoportok (MKCs, Pro Natura, ME.BO) évi jelentéseiben, a DDNPI-nál, Bp-en az MKBTben, vagy az Országos Barlangnyílvántartás-ban (KTM. Barlangtani Oszt. Bp.) megtalálhatók. Az MKBT
kartográfiai munkabizottsága (Horváth János) 1978-ban térképkataszter összeállításába kezdett, melynek
mecseki termése 31 tétellel indult. Alább két részre bontva tekintjük át a tárgyi munkák sorát.
Mindenek előtt az MKCs kollektívája segítségével elkészített „ Mecseki karszt kataszter ” köteteiben
(1979,1980, 1982), vagy a csoport évijelentéseiben (1977-2000) a fent tárgyaltakon kívül az alább felsorolt
barlangtérképek, illetve -vázlatok többnyire a hossz- és keresztszelvényekkel együtt készültek. Ezek erede
tileg 1:100 méretarányban Rónaki adattárában, illetve a fenti anyagokban esetenként fotókicsinyítésü ábra
ként találhatók. (Egyéb szerzőktől esetleg méretarány nélküli vázrajzok eredeti másolataként, vagy az eltérő
méretarány feltüntetésével szerepelnek.)
A felsorolást nem alfabetikus, hanem a fenti anyagokban szereplő sorrend (az itt mellőzött MKCs-nál
használt kataszteri szám növekvő rendje) szerint és a készítés dátumának megjelölésével adjuk meg. Ezek:
Tettyei-mésztufa-barlang 1979, Tettyei-márga-barlang 1977-79, Kantavári-sziklaüreg 1979, Pince
barlang 1979, Pax-zsomboly 1971-79, Túbes-Zsomboly 1979, Szabó Pál Zoltán-zsomboly 1969-79,
Mánfai-Kőlyuk 1979, Melegmányi-vízfolyásos-barlang 1979, Kis-köfülke 1965, Mélyvölgyi-kőfulke
vizes barlangja 1979, Mélyvölgyi-köflilke 1979, Nagymélyvölgyi-zsomboly szelvény vázlat 1969, Héttörzsü fa-zsomboly szelvény vázlat 1969, Hidas-zsomboly szelvény vázlat 1969, Omladék-zsomboly
szelvény vázlat 1969, Mecsek Egyesület zsombolya vázlat (BETE) 1927, Zsidóvölgyi Mecsek-víznyelö
vázlat (BETE) 1927, Korall-zsomboly 1969, Bagoly-zsomboly 1969, Hosszúcseri-zsomboly ?, Vízfoforrásbarlang (több részlet különböző méretarányokkal.)!960-62, Tátrai-féle lyuk vázlatos szelvénye
1967, Cigányhegyi-zsomboly 1961, Cigányhegyi-nyelő 1971, Lóré úti víznyelő aknabarlang 1964, Peni
cillin-zsomboly 1964, Névtelen-barlang-lyuk 1964, Agancsos-zsomboly 1980, Jószerencsét-aknabarlang
1980, Mohás-zsomboly 1980, Büdöskúti-víznyelő szelvénye 1980, Büdöskút-forrás barlangja 1962, Büdöskúti-zsomboly vázlata 1980, a 168-as zsomboly 1971, József-lyuk szelvénye 1977, Békás-zsomboly
1978, Remény-zsomboly 1980, Csilla-zsomboly 1976, Vak-zsomboly 1965, Szárazkúti-hasadékbarlang
1972, Névtelen-barlangocska (Később Rózsa-nyelő) 1980, Névtelen-barlang hosszelvénye 1977, Füs
tös-zsomboly 1972, Terrárium-nyelö szelvénye 1980, Denevéres-zsomboly szelvénye 1980, Névtelen
nyelőlyuk szelvénye 1980, Köteles-zsomboly 1976-80, Csontos-zsomboly 1977, Hatos-nyelőről vázlat
1962, Achilles-víznyelöbarlang és a lejtakna 1967-75, Szuadó inaktív nyelője 1965-67, Madárka-zsom
boly 1972, Hágcsós-zsomboly 1971, Sasréti-zsomboly szelvénye 1980, Körtvélyes II.-zsomboly 1980,
Vásáros úti-zsomboly 1967, Öreg-lyuk 1980, Gubacsos-víznyelö felszíne 1980, Orfíí-hegyi-nyelő 1980,
Bolond-lyuk-víznyelő 1980, Vándortábor-nyelő 1980, Kőlap-zsomboly vázlata 1980, Határ-zsomboly
1980, Orfű-hegyi-zsomboly 1980, Birkás-zsomboly vázlata 1980, Sziklás-víznyelő 1980, Ponor-nyelő
1965-80, A ponor újabb nyelője 1980, Mészégető-forrásbarlang feletti víztároló üreg 1946-80, Mész
égető-forrásbarlang feltárt szakaszának vázlata 1967, Tekeresi-fustös-likak 1980 (Később névváltozás!
Kovácsszénájai-ra.) Bányatetöi-rókalyuk-barlang 1967-97, Füstös-kőfülke 1980. Vásáros úti-zsomboly
(víznyelő-barlang!) 1981, Nagyszombat-barlang 1982, Spirál-víznyelöbarlang szelvénye 1996, Köfiilke Kovácsszénáján 1996, Kovácsszénájai Füstös-likak ásatása 1998, Kovácsszénájai Kis-füstöslik
(kőfülke!) feltárása 1998-99, Jakab-hegy barlangjai Eszterhás I. összeállítása 1998: Remete-bg. 1:50,
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Horhosparti-bg. 1:50, Forrás-köflilke 1:25, Három barlangocska (-R. L-tól), Ny-i és K-i kőfíilke (-Jám
bor Á-tól és ugyan ezek külön Eszterhástól 1:50 ma.), Régi víznyelő útmenti felszakadása 1999.
Majd pedig az egyéb kutató csoportok által 2000-ig készített barlangtérképek a kutatási jelentésekből
az alábbiakban sorolhatók:
Barátok-barlangja 1992, Bamakő-barlang 1955, Bodóhegyi-barlang 1992, Dagonyás-barlang 1992, Csen
gő-zsomboly 1992, Félötös-barlang 1995, Mészégető-barlang 1990, Nagy Faragó-barlang 1992, Pajzán
barlang 1995, Pietro-barlang 1994, Sózó-víznyelö 1994, Sziklás-víznyelő 1995, Szuadó-barlang 1996,
Trió-barlang 1998, Vásáros úti-zsomboly 1995.
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