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Dr. Sárváry István

VÍZNYOMJELZÉS AZ ALSÓ-HEGY ZSOMBOLYAIBAN

Az Alsó-hegy zsombolyaiban végzett víznyomjelzé- 
ses vizsgálatot a Vízgazdálkodási Tudományos Ku
tató Intézet (V IT U K I) a Csehszlovák —Magyar 
Közvetlen Műszaki-Tudományos Együttműködés 
keretében végezte. A z együttműködés koordinálója 
csehszlovák részről a zsolnai Mérnökgeológiai és 
Hidrogeológiai Tervező Vállalat (IG H P ) volt.

A  területen évek óta folytatott rendszeres karszt- 
hidrológiai vizsgálatoknak egyik legfontosabb kér
désévé vált a karsztvíz felszín alatti áramlási iránya. 
A  túlnyomó részben magyarországi oldalra eső 
aktív és időszakos víznyelőknek az egyes források
kal való kapcsolatát az elmúlt években végzett víz- 
nyomjelzési kísérletek nagyrészben tisztázták. To
vábbra is nyitott kérdés maradt azonban, hogy a víz
nyelőkkel nem rendelkező, dolinákkal borított fenn
sík csapadékvizei mely forrásokban kerülnek újra a 
felszínre.

Erre a kérdésre legcélszerűbben a zsombolyokból 
végrehajtott víznyomjelzési kísérlet adhatott választ.

Vízföldtani viszonyok

Az Alsó-hegy tömbje, mely közel párhuzamos a 
Kárpátok tőle E-ra elhelyezkedő vonulatával, észak
déli irányú nyomóerők hatására emelkedett ki. 
Északról és délről antiklinálisok fogják közre. Ezek 
közül a Torna völgyében levő, északi antiklinális a 
kifejezettebb, míg ennek a déli párját csak a Jósva- 
patak völgyében követhetjük. Magának az Alsó
hegynek déli peremén vetődések és rátolódások za
varják a képet, melyek mentén a mélyebben fekvő 
képlékenyebb kőzetanyag a felszínre préselődött. Az 
Alsó-hegy Szilasi-fennsíkját ennek megfelelően ke
let-nyugati csapásirányú szinklinálisnak tarthatjuk. 
Ezt látszik igazolni az is, hogy az idősebb alsó triász

2. ábra. A fluoreszcein után öblítővíz zúdul az Almás/- 
zsombolyba

1. ábra. Feltételezett szelvény az Alsó-hegyen át (M ü ller Pál után)
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3. ábra. A sóoldatot szállító cseh
szlovák tartálykocsik a fennsíkon

képződmények a fennsík északi és déli oldalán pár
huzamosan helyezkednek el, és a fennsík közepe felé 
fokozatosan mennek át a fiatalabb, középső triász 
kőzetekbe. Legutóbb, 1971 nyarán Müller Pál a 
fennsík középvonalában felső triászhoz tartozó kö
vületet (Megalodus) talált (5), ami jelentősen módo
sítja a rétegtani felépítésről alkotott eddigi képet. 
Ugyancsak ő vázolta fel új ismereteink alapján az 
Alsó-hegy aszimetrikus szinklinálisának valószínű 
képét is. (  1. ábra.)

A  megfigyelt források jellemző hozam-adatait az 
I. és II. táblázat, az azonos időpontban mért víz
kémiai adataikat részben a III. illetve a IV. táblázat 
tartalmazza. A vízkémiai táblázatokban megadott 
jellemzőkön kívül az oxigén-fogyasztást a pH-érté- 
ket, a vezetőképességet, a metilorange-, ill. fenolf- 
talein-lúgosságot, a karbonát- és nitráttartalmat 
mértük. Külön méréssorozattal vizsgáltuk a termé
szetes klorid-ion tartalom ingadozását. A  vízkémiai 
elemzéseket Dolánszky Ferenc irányította.

A jelzőanyag beadása

A jelzőanyag beadására a fennsík két legmélyebb 
zsombolyát, a mintegy 250 m mélységig feltárt 
Vecsembükki-zsombolyt és a 93 m mélységig ismert 
Almási-zsombolyt választottuk ki, hogy a nyomjel
zőanyag útjának vertikális szakaszán az ellenállás a

lehető legkisebb legyen. Mindkét zsomboly az or
szághatár közvetlen közelében, a fennsík középvo
nalában található.

Jelzőanyagként a Vecsembükki-zsombolyban 
20CO kg konyhasót, az Almási-zsombolyban pedig 
mintegy 100 kg ipari minőségű fluoreszceint 1000 
liter szalmiákszeszben oldva használtunk.

Mindkét jelzőanyagot ugyanazon a napon juttat
tuk a zsombolyokba. Előzetesen mindkét zsombolyba 
több nr3 vizet adtunk be, hogy a földalatti járatok
ban feltételezett kisebb medencéket (amelyek esetleg 
festékanyagcsapdát képeztek volna) feltöltsük, és 
hogy a víz áramlását megindítsuk. Ezt követően 
1969. április 22-én először az Almási-zsombolyba 
öntöttük be a fluoreszcein-oldatot. Ezt a helyszínen 
előzetesen felállított acéltartályokból bezúdított víz
zel öblítettünk le. (2. ábra.) Ezután a Vecsembükki- 
zsombolyba eresztettük bele (az előre felállított mű- 
anyagfólia-burkolatú deszkavályú segítségével) a 
tartálykocsik 6 m3-nyi vizében oldott sót. (3. ábra.)

Mivel a só a megfigyelt forrásokban 1969. július 
végéig nem jelentkezett, 1970. március 14-én ismét 
2000 kg konyhasót adtunk be a Vecsembükki-zsom- 
bolyba, ezúttal azonban — a szállítási költségek 
csökkentése céljából — száraz állapotban. A víz
rendszerbe való könnyebb bejutása érdekében a sót 
mintegy 20 m3 hóval kevertük össze.

4. ábra. A vízminták vizsgálatához 
használt klór id-szelektív elektróda
összeállítás
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5. ábra. Térképvázlat a kimutatott összefüggésekről

A vízminták feldolgozása

A  mintákat egységesen a Jósvafői Kutatóállomá
son dolgoztuk fel, ahol azokat a feldolgozásig sötét 
helyen, napfénytől elzárva tároltuk. Erre a fluoresz- 
cein elszíntelenedésének megakadályozására volt 
szükség.

A íluoreszcein kimutatását ultraviola fényben, 
analitikai kvarclámpa segítségével végeztük. A  tö
ménység megállapítására törzsoldat-sorozatot hasz
náltunk.

A nátriumklorid kimutatását a vízminta klorid-ion 
tartalmának mérésével végeztük. A z első napon vett 
vízminta klorid-iontartalmát argentometriás bírá
lással határoztuk meg, majd Radelkisz gyártmányú 
szelektív klorid-ion membrán-elektródával végeztük 
a sorozatelemzést. (4. ábra.) Mérés közben egy 
bizonyos idő után az elektródával mért abszolút 
értékekben különbségek voltak. Ezért minden alka
lommal az első napon vett vízmintákat használtuk 
„etalon” -nak és a mérőrendszer „hitelesítését”  ezek
kel naponta elvégeztük. Ha a mért mV-értékek nem 
egyeztek, a vízminta klorid-ion tartalmának abszo
lút értékét titrálással határoztuk meg.

A kimutatott hiclrográfiai összefüggések

I. Almáisi-zsomboly — Tapolea-forrás

A  jelzőanyagok közül először az Almási-zsomboly- 
ba juttatott íluoreszcein jelent meg az Alsó-hegy 
északi lábánál csehszlovák oldalon levő Tapolca- 
forrásban. (6. ábra.) A  megfigyelők szerint a festék 
a forrás egyébként száraz árvízi ágában jelentkezett, 
olyan töménységgel, hogy az szabad szemmel is jól 
észlelhető volt.

Bár erre vonatkozólag ellenőrzött minták nem 
voltak, a környéken lakó észlelők szerint 1970 már
ciusában a festéket újra észlelni lehetett. Ez alkalom
mal nemcsak a Tapolca-forrás vize színeződött el, 
hanem a tőle Ny-ra eső Andródkerti forrás is zöld 
színű vizet adott. A z Andródkerti-forrás addig az 
észlelésekben egyáltalán nem szerepelt, mivel az év 
nagy részében száraz. Nagyon valószínűnek látszik 
azonban, hogy az 1970. tavaszi rendkívüli méretű 
árvízi hozamokban a festék egy része itt is jelentke
zett. Ezért a feltételezett hidrográfiai kapcsolatot 
térképvázlaton is feltüntettük.
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2. Vecsembükki-zsomboly — Zsámány-kút

A zsombolyba 1969 tavaszán beadott sót nem ész
leltük augusztus végéig, amikor a mintavétel leállt. 
A z 1970. március 14-i második sózást követően meg
indított észleléskor viszont a Zsámány-kútban (a 
térképen: Zsámány-f.) 1970. március 15-én már az 
eredeti kloridalapszint kétszeresét mértük.

A klorid-iontartalom ingadozását a 7. ábrán mu
tatjuk be. A  Tapolca-forrásnál kimutatott áramlási 
sebességeket (lásd később) figyelembe véve, biztosra 
vehetjük, hogy a Zsákmány-kútban a klorid-iontar
talom növekedés nem az egy nappal korábban be
adott második sómennyiség hatására következett be.

.?. Vecsembükki-zsomboly—Kör-kát

Az 1969 tavaszán beadott sómennyiség itt sem je
lentkezett augusztus végéig. A második sózás utáni 
mintavételkor már az eredeti klorid-alapszint közel 
kétszeresét észleltük. A  klorid-ion koncentráció vál
tozását a 7. ábrán tüntettük fel.

A Lótusz-forrás vizének sótartalma

A  Lótusz-forrás a festési kísérlet elején nem szere
pelt a mintavételi helyek között. Ennek fő oka az, 
hogy a forrás vizének hőfoka kb. 20 C°, magasabb 
az évi átlaghőmérsékletnél. A langyosvízű források
nál — az elfogadott Vendel-féle elmélet szerint — a 
vízgyűjtőterületről származó víz csak hosszabb ke- 
rülőúton, a vízzáró fedőrétegek alá történő áramlás, 
majd onnan való visszafordulás után kerül ismét a 
felszínre. A víznyomjelzési vizsgálatoknál általában

csak a mindenkori karsztvízfelszín szűk környeze
tében áramló vizeket veszik tekintetbe. Mivel ezek 
sebessége több nagyságrenddel meghaladja a mély
beli áramlások sebességét, nem lehetett számítani 
arra, hogy a jelzőanyagokat a melegebb vizű forrá
sokban is észlelni lehet.

Hozzájárult ehhez az is, hogy a Lótusz-forrás 
alacsony fekvésű, zsombékos, mocsaras réten fakad, 
ahonnan a víz számottevő esés nélkül, nagy felüle
ten szivárogva éri el a Pasnyag-forrás patakját. Ilyen 
körülmények között a vízhozam-mérés nem old
ható meg, és a forrásból való mintavétel is komoly 
nehézségekbe ütközik.

A z  1970 elején újra megindított mintavételezés 
kapcsán ideiglenesen sikerült megoldani, hogy a 
Lótusz-forrás fő feltörési helye megközelíthető le
gyen. 1970. április 12-től kezdve innen is vettünk 
mintákat. Már az első mintában a Zsámány-kút 
és a Kör-kútban talált maximális klorid-iontartalom 
mintegy 2,5-szeresét, 51,0 mg/l klorid-ion koncent
rációt mértünk.

A z első 12 minta esetében meghatároztuk azok 
nátrium-ionlartalmát is. Azegyenértéksúlynyi meny- 
nyiségek néhány százalékos eltéréssel arányosak 
voltak. Mivel a Lótusz-forrásnál a már említett okok 
miatt a kloridtartalom alapszintjét eredetileg nem 
állapítottuk meg, ebből először arra következtet
tünk, hogy a Lótusz-forrásban is megjelent a Ve- 
csembükki-zsombolyba juttatott só. Később azon
ban, mivelaklorid-tartalom hónapok múlva sem süly- 
lyedt lényeges mértékben, más okot kellett keresnünk 
a szokatlanul magas sótöménység magyarázatára.
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Valószínűnek látszik, hogy a só az alsó triászban he
lyenként kialakuló só-feldúsulásokból származik, és 
hogy azt a forrás mélységi komponense szállítja a 
felszínre. Ezt azonban további vizsgálatokkal kell 
ellenőrizni.

Átmeneti klorid-iontartalom növekedést mértünk 
még a bódvaszilasi Itató-kútnál is. Ez azonban biz
tosan felszíni szennyeződéstől eredt. A  kloridtarta- 
lom kimutatása mellett ezeknél a mintáknál meg
határoztuk a nátrium-ion, a kálium-ion és a nitrát- 
iontartalom értékét is. A  kapott eredmények alapján 
részben műtrágya, részben szerves eredetű szennye
ződések bemosódására gondolhatunk. A  klorid-ion
tartalom több mint ötszörös növekedéséhez képest 
ugyanis a nátrium-iontartalom csak 16%-kal emel
kedett. Ugyanakkor a kálium-iontartalom közel 
négyszeresére, a nitrát-iontartalom pedig tízszere
sére nőtt.

A t haladási sebesség

A felszín alatti áramlási sebességet megbízhatóan 
egyedül az Almási-zsomboly — Tapolca-forrás ösz- 
szefüggésének esetében tudtuk becsülni. A  két pont 
között légvonalban mintegy 1900 m a távolság. Az 
észlelhetőség határán először a május 5-én 15 órakor 
vett mintában, maximális töménységben pedig a 
május 12-én 20 órakor vett mintában mutattuk ki a 
fluoreszceint. Mivel a beadás április 22-én megköze
lítőleg 11 órakor történt, a felszín alatti áthaladás 
sebessége a légvonalbeli távolságra vonatkoztatva 
az első megjelenésre :

v max
1900 m 
316 óra

a maximális koncentrációra

átl.
1900 m 
489 óra

6,0 m/óra

3,9 m/óra

A többi három kimutatott kapcsolat esetében nem 
adható meg az áthaladási sebesség, mivel a minták
ban minden valószínűség szerint az egy évvel koráb
ban beadott jelzőanyag jelent meg, a tavaszi olvadás 
hatására.

7. ábra. A klorid-tartalom változása a Zsámány-for- 
ráisban (A ) és a Kör-kütban (B )

is, valószínű, hogy a teljes 100 kg-nyi beadott festék- 
mennyiségnek, legalább a fele megjelent a források
ban. Ez megfelel annak a korábbi tapasztalatnak, 
hogy a jelzőanyagnak kb. fele jelenik meg a megfi
gyelt pontokon, másik felét pedig a különböző (ab
szorpciós, stagnálási stb.) veszteségek teszik ki.

A vizsgálat csak egy lépést jelentett a Szilasi-fenn- 
sík alatti tényleges karsztvízáramlási viszonyok fel
derítésére. A következő években, az Alsó-hegy rep
rezentatív területié való fejlesztése kapcsán más zsom
bolyokban is tervezünk víznyomjelzéses vizsgálato
kat. Ezek összevetve a zsombolyokban folyó sok
rétű feltárási munkákkal — remélhetőleg választ 
fognak adni a zsombolyoknak a karszthidrográfiai 
rendszerben betöltött jelenlegi és korábbi szerepére.

Kihordott jelzőanyag-mennyiség

Az Almási-zsombollyal összefüggő Tapolca-for
rás vízhozamát mérőbukóval rendszeresen észlelik. 
A  vízhozamok és az időben hozzájuk tartozó festék
koncentrációk ismeretében kiszámítható az a fes
tékmennyiség, amely a forrásban megjelent.

A  6. ábrán feltüntetett tényleges és becsült kon
centráció-lefutás, valamint az ugyancsak ábrázolt 
vízhozamérlékek alapján a Tapolca-forrásban 1969. 
május—júniusban megjelenő festékmennyiséget 13 
kg-nak becsülhetjük. Mivel a festék 1970 tavaszán 
szabad szemmel újra észlelhető volt a Tapolca-for
rásban és ezenkívül még az Andródkerti-forrásban
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Az Alsó-hegy déli oldalán levő források vízhozamainak szélső értékei

I. táblázat

Forrás neve
Fakadási

szint
(m .A.f)

Legkisebb Legnagyobb
Vízhőmérséklet

C°
mért vízhozam: 1/perc

Tapolca 165 1968. X I. 1. 30 1969. II. 22. 4 300 15,0-17,1
Kastélykerti 175 1969. XI. 1. 90 1969. II. 27. 18 000 10,7-11,6
Pasnyag 173 1961. X. 3. 24 1970. I. 17. 22 500 12,4-15,5
Lótusz 170 1958. X II. 16. 72 1968. V III. 7. 240 cca. 20,0
Vecsem 180 1969. VIII. 0 1970. I. 17. 35,000 11,2— 12,9
Kisvecsem 175 1968. V III. 5 cca. 40 —
Községi 190 1965. I. 20. 72 1965. VI. 22. 1 250 10,7-12,5
Cigánysori 185 1969. VI. 5. 0 1970. III. 5 10,7-13,0
Itató 185 cca. 5 cca. 30 cca. 11,0
Pályi-kút 350 1969. VI. 1. 0 1970. III. 5 cca. 11,0
Barlangkutató 300 1969. V III. 19. 10 1970. II. 12. 140 10,5-12,4
Szénhely 275 1968. V III. 0 1964. III. 27. 3 370 7,6-11,2
Acskó 304 1964. III. 19. 5 1970. III. 20. 1 380 9,0-10,2
Alsó-Acskó 240 1969. IX. 3. 25 1964. III. 22. 1 500 9,4-11,2
Borz 295 1968. V III. 0 1964. III. 27. 870 10,0 11,0
Kisborz 345 cca. 5 cca. 20 cca. 11,0
Csurgó 290 cca. 5 cca. 20 cca. 11,0
Tetyvcs 202 1961. X. 26. 30 1970. V ili. 18. 620 10,9-12,1
Csörgő 180 1957. XI. 25. 120 1964. III. 30. 7 700 10,7-11,8
Melegvíz 170 1964. XI. 14. 10 1962. X I. 21. 444 15,3 — 18,}

1

Az Alsó-hegy északi oldalán levő források vízhozamainak szélső értékei

II. táblázat

Forrás neve
Fakadási szint 

(m.A.f.)

Legkisebb Legnagyobb

mért vízhozam: I/perc

Gulyakerti 204 1969. IX. 9. 4 1970. IV. 14. 20
Nyesőkút 210 0 1970. IV. 14. 5
Zsámány 198 1963. V III. 24. 15 1970. IV. 14. 100
Körkút 210 1962. V III. 0 1969. II. 21. 1 030
Itató 212 1962. V III. 1. 0 1963. V III. 24. 5
Tapolca 202 1967. X II. 22. 50 1969. III. 10. 24 000
T. árvízi 210 0 1970. IV. 14. 6 000
Andródkerti 215 0 1970. IV. 14. 7 000
Köszörű 208 1968. X. 21. 510 1940. V ili. 26. 2 280
Füzkút 208 1969. IX. 3 1970. V ili. 19. 900
Hidegkút 216 1969. IX. 4 1970. V III. 19. 30
Béreskút 218 1969. IX. 1 1940. V III. 26. 200
B-árvízi 222 0 1970. V III. 19. 600
Csákány 218 1963. V III. 14. 30 1940. V ili. 26. 180
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Az Alsó-hegy déli oldalún levő források vízkémiai adatai (  1969. IV . 22.)

III. táblázat

Forrás neve

Összes
keménység

Karbonát
keménység Ca2 + Mg2 + Na + Ku + Cl— so“ н со “ Összes

száraz
maradék

nk° mg/1

Tapolca 15,40 14,55 101,1 5,6 2,7 1,4 3,1 16,9 317,2 302
Kastélykerti 17,35 17,09 120,1 2 0,9 1,4 3,5 9,9 372,1 353
Pasnyag 17,90 16,80 124,0 2,4 2,0 1,1 3,1 24,7 366,0 357
Lótusz 22,10 14,00 121,5 22 1 31,0 4,2 50,0 111,0 305,0 —
Vecsem 19,30 17,91 134,4 2 2 U 1,3 3,5 30,9 390,4 379
Községi 11,48 10,92 53,6 17,2 1 2 1,2 3,1 9,5 237,9 238
Cigánysori 18,20 12,04 78,8 18,9 3,5 1,8 4,5 120,2 262,5 395
Itató 61,95 14,29 352,0 54,6 6,9 3,0 4,5 858,5 311,1 1,445
Pályi-kút 35,60 18,62 227,0 16,4 7,0 4,1 4,8 265,7 420,9 733
Barlangkutató 58,10 17,92 379,2 26,1 9,7 3,3 4,5 875,2 390,0 1,524
Szén hely 15,96 13,71 86,0 17,4 3,3 1,3 4,5 54,3 289,0 335
Acskó 18,19 16,80 94,0 21,8 2,6 1,2 4,1 29,2 366,0 361
Alsó-Acskó 28,28 21,83 150,6 28,7 3,2 1,5 3,5 130,9 476,0 574
Borz 18,72 16,51 124,4 5,8 3,7 2,0 3,8 48,6 359,9 378
Tetyves 23,55 15,68 157,7 6,9 3,6 3,3 4,8 80,2 341,6 443
Csörgő 19,88 17,92 114,0 17,0 2,6 1,6 3,8 38,7 390,4 454 i

Az Alsó-hegy északi oldalán levő források vízkémiai adatai (  1969. IV . 22.)

IV . táblázat

Forrás neve

összes
keménység

Karbonát
keménység Ca2 + Mg2 + Na + Ku + ci— so4 h c o3 összes

száraz
maradék

nk° mg/1

Gulyakerti 15,69 15,12 110,2 1,0 1,3 1,4 3,1 9,1 329,4 298
Nyesőkút — — — — — — — — — —

Zsámány 13,17 12,60 89,0 3,0 3,6 1,1 5,2 6,2 274,5 271
Körkút 13,00 12,60 85,0 4,9 2,8 0,8 5,5 8,2 274,5 255
Itató 14,00 13,70 88,0 7,3 3,7 1,7 3,5 0,0 238,9 321
Tapolca 17,63 17,35 123,6 2,5 1,2 1,2 3,1 4,9 378,2 334
T. árvízi — — — — — — — — — —

Andródkerti — — — — — — — — —

Köszörű 18,62 18,49 133,6 2,7 1,3 1,2 3,1 16,5 402,6 360
Füzkút 19,10 17,62 129,5 3,8 1,3 1,3 2,4 24,7 384,3 366
Hidegkút 17,36 15,95 119,2 2,8 1,5 1,7 3,1 25,5 347,5 337
Béreskút 18,48 17,90 127,0 3,0 1,2 1,2 3,1 7,4 390,4 342
B. árvízi — — — — — — — — —

Csákány 17,94 16,79 120,0 4,9 1,6 1,2 3,1 18,9 366,0 340
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M ARKIERUNGSVERSUCHE 
IN DEN KARSTSCHÄCHTEN 

VO N ALSÓ-HEGY

An der Hochfläche des dem Aggteleker Karst
gebiet gehörigen Berges Alsó-hegy gibt es über 50 
Karstschächte. In der Mittellinie der Hochfläche 
zieht sich die tschechoslowakisch-ungarische Grenze 
dahin. Im Rahmen der technisch-wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit beider Länder wurde in zwei an 
der Grenzlinie gelegene tiefste Karstschächte 
Markierungsmittel eingespeist und dessen Erschei
nung in den am Bergfuss austretenden Quellen 
beobachtet. Die festgestellten Zusammenhänge 
sind in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 6 weist auf die Erscheinung des in 
den Almási-Karstschacht eingespeisten Färbungs
mittels Fluorescein in der Tapolca-Quelle an. Die 
in Luftlinie gerechnete Durchgangsgeschwindigkeit 
des Färbungsmittels war zur Zeit der maximalen 
Konzentration 3,9 Meter/Stunde. Die in den 
Karstschacht von Vecsembükk eingespeiste Salz
lösung erschien in der Zsámány-Quelle und in der 
Körkút-Quelle (Abb. 7) im Frühjahr nächsten 
Jahres. Deshalb konnte die Durchgangsgeschwindig
keit bei diesen Zusammenhängen nicht gerechnet 
werden.

Die Untersuchungen werden für die Rolle der 
Karstschächte im karsthydrographischen System in 
der Zukunft Erklärung geben.

ТРАССИ РО ВКА ВОДЫ В 
ВЕ РТИ КАЛЬН Ы Х КАРСТО ВЫ Х 

ВОРОНКАХ Х О Л М А  АЛЬШ О-ХЕДЬ

На плато Альшо-хедь в районе Аггтелекско1 о 
карста имеется более 50 шахтообразных кар
стовых воронок. По середине плато тянется 
государственная граница между ЧССР и ВНР. 
В рамках научно-технического сотрудничества 
между обеими странами в самую глубокую карс
товую воронку расположенную около границы, 
спустили трассирующее вещество и вели на
блюдения за его появлением в источниках, на
ходящихся у подножья холма. Обнаруженные 
при этом связи иллюстрируются на фиг. 5. По
явление флюоресцеина, прибавленного к воде 
воронки Альмаши, показано на фиг. 6. Скорость 
движения краски на протяжении воронки по 
воздушной линии за период максимальной кон
центрации вещества в воде составляла 3,9 м в 
час. Соляной раствор, прибавленный к воде шах
тообразной воронки Вечембюкк, появился вес
ной следующего года в источнике Жамань и 
Кёркут (фиг.7). В связи с этим, для этих связей 
нельзя было вычислять скорость прохода ве
щества.

Есть надежда на то, что исследования в бу
дущем дадут ответ на вопрос о роли, которую 
играют рассматриваемые воронки в системе 
карстовой гидрографии.

AKVO M ARK AD O  EN LA  GUFROJ DE 
A L S Ó H E G Y

En la altebenajo de Alsó-hegy apartenanta al 
Aggteleka Karstregiono trovigas pli ol 50 gufroj. 
Lau la mezünk) de la altebenajo situas la cehoslo- 
vaka-hungara statlimo. En la kadro de la teknika- 
scienca kunlaboro de ambaii lando ili enigis ak- 
vomarkan materion en ambaü plej grandajn guf- 
rojn, kiuj situas proksime al la limo, kaj observis 
la materion en la fontoj ce la rando de la monto. 
La demonstritajn interrilatojn montras la fig. 5.

La aperon de la iluoresceino enigita en la gufron 
Almási montras en la fonto Tapolca la fig. 6. La 
lau aerolinio kalkulita rapideco de la kolorilo en 
la tempo de la maksimuma koncentriteco nombris 
3,9 m/h. La NaCl enigita en la gufron Vecsembiikki 
aperis en la fontoj Zsámány kaj Körkút, printempe 
en la sekvinta jaro. Tiuokaze la rapideco ne estis 
kalkulebla.

En la futoro la observoj espereble montros la 
rolon de la gufroj en la karsthidrografia sistemo.

A Vecsembükki-zsomboly nyílása
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