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Dr.Veress Márton

A csoport élete, tevékenysége /Veress U./;
A csoport az éves munkaterv szerint tevékenykedett.
A csoport létszáma tovább nőtt. Siófokon a 3 jelöltből 2 fő felvételt nyert. Jelenleg 
mintegy féléves próbaidőre 3 újabb jelölt van. Mivel a csoport létszáma stabil, anya
gi lehetőségeink pedig behatároltak, a fejlesztés ütemét vissza kell fogni, illetve 
esetleg teljesen leállítani. Az ajkaiak bár megcsappant létszámmal a csoport aktivan 
működő, önálló részévé váltak.
A csoport tevékenysége sokrétű volt; adatgyűjtés, feltáró munka, barlangturisztika, 
valamint különböző előadásokon való részvétel, ill. előadások tartása töltötte ki a 
programot. Az adatgyűjtő és részben a feltáró munkát is 3-4 fős kis csoportok végez
ték. Különösen az adatgyűjtésnél van lehetőség igy szakosodásra. A csoportok létszá
mát és munkáját a feladatokhoz rugalmasan igazítottuk.
Az adatgyüjttő tevékenységet úgy szervezzük, hogy többéves adatsorok álljanak rendel
kezésre. Ugyanakkor törekszünk a vizsgálat alá vont területekről minél komplexebb is
mereteket szerezni úgy, hogy ezzel párhuzamosan adottságainknak megfelelően egy-egy 
részterületet minél mélyebben kimunkálunk.
Kutatómunka:
A csoport 1979-ben is a Bakony-hegység karsztjának kutatásával foglalkozott. Ezen be
lül is - különböző okok miatt - 3 területtel, a Hárskuti-fennsikkal /a kutatómunka 
során a 4411.sz. barlangkataszteri területet tekintjük határnak/, a 4423.sz. barlang
kataszteri területtel /Csesznek környéke, a Cuha és a Dudari patakok közti terület/ 
és a Kab-heggyel.
Hárskuti-fennsik kutatása:
Itt a munka egyrészt az 197S. évi folytatása: források tanulmányúzása*, egyes területek 
karsztmorfológiai térképének kiegészitése, másrészt újabb területre történő kiterjesz— 
tese: karsztmorfológiai térképezés, növénytani adatgyűjtés és térképezés, klimatoló
giai adatgyűjtés.
Ezen kivül sor került a már ismert területek újabb szempontok alapján történt további 
tanulmanyozásaira. így medrek, barlangok és tömegmozgások tanulmányúzása, és viznyelők 
komplex térképeinek elkeszitése sorolható ide. Végül 3 víznyelőben folyt feltáró mun
ka.
A fennsík barlangjainak kutatása:
1979—ben elkezdtük a fennsik barlangjainál: tanulmányozását, melyet a jövőben tovább 
folytatunk egészen a fennsíkot magába foglaló barlangkataszteri terület határáig. Cé
lunk egyrészt a terület barlangkataszterének összeállítása, másrészt mivel alig ismer
tek, alaposabb megkutatásuk.
Az adatgyűjtés kiterjedt a barlangok térképezésére,részben környékük térképezésére, 
valamint kőzettani /feldolgozás alatt/, morfológiai, genetikai, és klimatológiai ada
taik összegyűjtésére.

A Cholnokv Jenő Barlangkutató Csoport 1979. évi
.jelentése
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A vizsgálatba bevont barlangok a fennsík központi részén képződött viznyelőbarlangok, 
illetve a fennsik rögökkel határolt oldalaiban, valamint az üregfolyas szurdokában ta
lálható járatokm melyek valószínűleg maradványbarlangok.
A viznyelőbarlangok közűi a Gy—7. inaktiv, a töobi kibontott, időszakosan aktiv viz— 
nyelőbarlang. Formakincsükben a vertikális járatkifejlődés, az oldásos és omlásos 
formakincs az uralkodó, mig az eróziós alárendelt.
Elsősorban törések mentén, kiseüb részben elétőr lcoru /Н-1./ és eltérő rétegződésű 
/Gy-7./ mészkövek határán alakultak ki. A К-l, járata kivételével lényegében a fel
színre harapozódó korróziós csatolónak. A K—1. jaratanak kitöltésé /80. abra/ arra 
utal, hogy a nyelő működésén bizonyos fajta ciklikusság jelenokezeut. A kavicsos ki
töltés fokozott, az iszapos kitöltés csökkent eróziós működést jelent. A kitöltés 
anyagának dőlése észak fele a tölcsér fiatal, jelentős bezökkencset jelentheti, amely 
jó összhangban van a tölcsér peremén talált lezökkent, es eltemetett fa áltál bizonyí
tott mozgások jelenlétével. A járatokban általában alacsony hőmérsékletek mérhetők.
A peremek maradványbarlangjai zömmel egyetlen rövid, csőszerű járatok. Formakincsük
ben a különböző erősségű oldásra és kiválásra utaló jegyek a jellemzőek. Kialakulá
sukban* a különböző földtani adottságok kaptak jelentős szerepet. Elsősorban a réteg
zettség és a törések /Törkülikak, Öregfolyás szurdokának barlangja, Kőrisgyörgy-hegyi 
barlang/. Valószinüleg felnyilással kialakult maradványbarlangok. A Törkülikak és a 
Leánybarlang egy a Hajag oldalában képződött időszakos völgy sziklafólában találha
tók. A környezetükben található számos kisebb elpusztult üreg és üregmaradvány alap
ján a Csesznek környéki területhez hasonlóan a lokalizált kiterjedésű üregrendszer 
alakulhatott ki a kovarétegek felett. Az üregrendszert a bevágódó völgy részben meg
semmisítette, részben feltárta. Ugyanilyen helyi korlátozott kiterjedésű üregrendszer 
maradványa lehet az Üregfolyás szurdokának barlangja, ahol az üregrendszer /amely na
gyon gyengén fejlődött ki vízzáró hiányában/ megsemmisítését és feltárását az Öregfo
lyás végezte. A Kőrisgyörgy-liegy oldalában található két üreg a felszín felületi le
pusztulásával nyílhatott fel.
Hőmérsékletük /és eltérésük a külső levegő hőmérsékletéhez/ és páratartalmuk elég je
lentős eltéréseket mutat egymástól.
Terepbejárások:
A terepbejárások, két karsztos szempontból érdekesnek mondható területen, a Homéd- 
árokban és a Kerteskő-szurdok környékén történtek.
Terepbejárás a Homod-árokban:
1979. augusztus 9-én délután terepbejárást végeztünk Hárskúttól ШТу-i irányban a Mol
nár-tanya közelében a Homód-árok környékén. Terepbejárásunk célja újabb adatok szer
zése a fennsik karsztosodásához.
kb. 0,5 hf területet vizsgáltunic át és 21 viznyelőt találtunk. A viznyelők ritkás er
dőben helyezkednek el. A nyelők mélysége meghaladja a 10 m-t, átmérőjük 20-30 m közöt
ti. Többségükhöz jelentős nagyságú meder vezet, a nyelők зогЪоп helyezkednek el, idő
szakosan aktivak. Közelségük alapján feltehető, hogy egy közös rendszerbe vezetnek.
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К felől a nyelősor utolsó tagjából barlang vezet lefelé, mely jellegzetes nyelőbar
lang. Bejárati szakasza réteglap mentén képződött, majd egy kb„ 10 m-es függőleges 
szakasz egy kisebb terembe vezet. Innen egy vizszintes járat egy másik kisebb terembe 
visz, melyből egy felszin felé vezető kürtő, illetve egy elszűkülő járat ágazik ki. 
Alja törmelékes, némi cseppkőképződés is megfigyelhető. A falakon sok oldásos üst lát
ható. A bejárt szakasz hossza kb. 25 m és mintegy 15-20 m mély.
A szóban forgó területen az Alba Regia Barlangkutató Csoport is végzett kutatást és 
feltárást, lehetséges, hogy a leirt barlangot is a csoport tárta fel.
Terepbejárás a Kerteskő-szurdok környékén;
A Gerence bal partján a Kerteskő szurdokának magasságában É felé haladva /a szurdok 
irányába/ a következő karsztos formák figyelhetők meg.
Legelős területen egy széles, lapos mélyedés /mely É felé egyre keskenyebb és mélyebb^ 
lejtőin szabálytalan csoportokban számos különböző nagyságú, kicsi mélységű mélyedés 
figyelhető meg /egyikben viz állt/. A mélyedés alján - de nem sorban - három nagyobb 
karsztobjektum figyelhető meg. A délebbi mesterségesen feltöltött, az északabbi /ahol 
a mélyedés meder jelleget ölt/ jelentős járattal rendelkezik.
A legelőtől keletre erdős területen karrosodó gerinc figyelhető meg.
Az emlitett medertől északra az erdő kezdeténél köves talpú, villaszerűén szétágazó, 
visszavágódé, időszakos eróziós eredetű medrek figyelhetők meg, közülük az egyik a már 
emlitett mederhez csatlakozik. Az egyesült medrekhez torkollik annak a csermelynek a 
vizfolyása, amelynek vize a Judit nevű lcarsztforrásból táplálkozik. A csermely a Ge- 
rencébe a Kerteslcő-szurdóknál torkollik közben egy kisebb szurdokot alakit ki, a meder 
alján legalább három, m-es nagyságú mósztufalépcső is képződött.
Megállapítható, hogy a mélyedések elrendeződése igazodik a felszin lejtéséhez. Való- 
szinüleg a mélyedések itt a felszinen lefolyó és közben elszivárgó vizek mentén kép
ződnek. Lehetséges az is, hogy a legelő hosszanti, völgyszerü mélyedése karsztos ere
detű, mely intenziven karsztosodik azáltal, hogy környékéről egyre több viz folyik 
irányába.
Megoldandó feladat, hogy a terület viznyelői és a Judit-forrás között - amely a fel
színi jelek alapján feltételezhető - van-e hidrográfiai kapcsolat?
Feltáró munka :

1979-ben 3 víznyelőben végeztünk feltáró munkát. A H-l. víznyelőben az 1978-ban elkez
dődött munka folytatódott, mig a К-l. és Gy-la. víznyelőkben 1979-ben kezdődött. 
Feltáró munkát a nyári tábor ideje alatt végeztük. Egy-egy munkahelyen általában 3-3 
fő dolgozott folyamatoson, de a munka jellegétől függően időlegesen a csoportok 1-2 
fővel kiegészültek. A három helyen 10—12 fő 8 napon keresztül 6—8 órás munkaidővel kb. 
500 órát dolgozott és ezalatt összességében mintegy 30-35 m járathosszúságot tárt fel. 
A feltart járatszakaszok kitöltő kőzeteiből vett agyagos kőzetmintákat Kordos L. vizs
gálta, ezek azonban őslénytanilag meddőnek bizonyultak.
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Feltáró munka a "Cholnokv Jenő" /Н-1./ viznyelőbarlangban:

A munka rövid lelráaa:

Augusztus 2-án kitisztítottuk a bejáratot a gaztól és szeméttől, majd agyagos kőtörme
lék kitermelése folyt. Az 1978-ban feltárt szakasz erősen beomladozott.
Augusztus 3-án az omladékban elértük a tavaly feltárt terem tetejét. További mélyí
téssel sikerült elérni az alsó rész bejáratát.
Augusztus 4-én 1 m hosszúságú agyagos törmelék kitermelésével bejutottunk a tavaly fel
tárt szakaszba.
Augusztus 5-én az erősen omladékos szakasz kitisztiása folyt.
Augusztus 6-án a bejárat környéki omlásveszélyes, szemetes anyag elhordását végeztük 
/350 vödör/.
Augusztus 7-én az előző napi munkát folytattuk. A bejárat környékének mélyítésével az 
omladékos, spriális járatra harántoltunk rá. A munkát a nagy kőtömbök kitermelése ne
hezítette.
Augusztus 8-án, a járatot tovább mélyítettük, de a munka egyre nehezebbé vált, az om
lásveszély fokozódott.
Augusztus 9-én a feltárt szakaszt feltérképeztük és biztosítottuk. A munkát 1980-ban 
is folytatjuk.
Feltáró munkában 3, illetve 4 fő vett részt, akik mintegy 180 órát dolgoztak.

ITéhány megjegyzés a barlang .lellemzéséhez *

A spirális járat és ennek oldalágai kisebb-nagyobb tömbök között vezetnek. A tömbök, 
gyakran agyaggal kevertek, felületükön oldás! nyomok figyelhetők meg, helyenként kvarc- 
kavicsok találhatók a járatban.
Feltáró munka a KIein-puszta 1. jelű /К-l./ viznyelőbarlangban 
A munka rövid leírása:
Augusztus 2-án a beroskadás járata mentén kb. 1,5 méteres mélységig termeltük ki az 
agyagos kavicsot.
Augusztus 3-án újabb agyag és kavics kitermelésével kb. 1,5 m-t haladtunk előre. 
Augusztus 4-én a kőtömbök között a munkahely beszűkülése miatt a munka egyre lassúbb, 
a járat szélesítését végeztük.
Augusztus 5-én a járat alján megkezdtük a kőtömbök kitermelését.
Augusztus 7-én több nagy kőtömb kitermelésével kb. 1 m-t sikerült előrehaladni. 
Augusztus 8-án két újabb nagyobb kőtömb kiemelésével és a köztük levő hordalék kiterme
lésével további 1 m-t sikerült előrehaladni.
Augusztus 9-én a helyszin biztosítása, a járat feltérképezése, és egyéb adatainak fel
vétele folyt.
Mivel a nyelő vízgyűjtője és tölcsére nagy, a feltáró munkát 1980-ban is folytatni szán
dékozunk.
A feltáró munkában 3 fő vett részt kb. 150 órát dolgozva.



A feltárt járat leírása:

A járat kitöltésben és omladékban vezet. A kitöltő kőzet rétegei ismétlődnek, majd eze
ket egyre inkább felváltja a szálkőzet omladéka. A kitöltés vastagságának növekedése 
É felé a nyelő lezökkenésére utal, amit már adatok is jeleznek.
Feltáró munka a Gvenes-puszta 1. jelű /Gy-12/ viznvelőbarlanKban;

A víznyelőben 1977-ben tudomásunk szerint az Alba Regia Barlangkutató Csoport tagjai 
feltárást kezdtek. A munka elkezdésekor a járat azonban már teljesen eltötaődött álla
potban volt.
A munka rövid leírása:
Augusztus 2-án gyors haladás, mintegy 20 vödör törmelékes agyag eltávolítása után 10 
métert haladtunk lefelé függőlegesen.
Augusztus 3-án az előző nap elkezdett kerítést befejeztük a nyelő körül, majd a tör
melék további kihordásával kb. 8 m-t haladtunk előre.
Augusztus 4-én a bejárat ácsolatát készítettük, az eddig feltárt járatot szélesítet
tük /a köveket egy oldaljáratba hordtuk/, majd az akna aljáról termeltük ki a kőtörme
léket.
Augusztus 5-án az akna aljáról további kőtörmeléket termeltünk ki, miután a baloldali 
járatot eltömtük, ezt már a felszínre kellett hordani.
Augusztus б-án sikerült megkerülni az akna alját elzáró, beszorult kiemelhetetlenül 
nagy kőtömböt.
Augusztus 7-ón a járat bejáratának környékét szélesítettük.
Augusztus 8-án az eddig feltárt szakasz további tisztítása folyt, ill. ácsolatok beé
pítését végeztük.
Augusztus 9-én elkészítettük a járat térképét, és egyéb adatgyűjtést végeztünk.

A feltárt járat leírása;

A járat aknaszerü, omladékos, ahol a függőleges szakaszokat rövidebb, vízszintes sza
kaszok kötik össze. Kitöltése alig van /kevés kavics, agyag és talaj/, a járat mé
lyebb részein azonban csak kevés kavics található. A járatban elhullott állati cson
tok, a bejárat közelében sárga, meztelen csigák figyelhetők meg. Oldásos /apró, éles 
mélyedések/, alárendelten eróziós formakincs jellemzi á járatot. Kvarokavicsai inten
zív szállításról tanúskodnak.
Kialakulásában főleg az oldás /törés mentén/ és kisebb részben az erózió játszott sze
repet. Jelenlegi helyzete úgy alakulhatott ki, hogy az Öregfolyás völgye besüllyedt. 
Talán a járat kürtőszerüen rányel egy, az Öregfolyás alatt feltételezett járatra.
A barlangban 1980-ban mindenképpen érdemesnek látszik a kutató és feltáró foly
tatása.
A feltáró munkában öt fő vett részt, 180 órát dolgozva.
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Gaeáznék környékének kutatása;
1979-ben Csesznek környákén kisebb karsztmorfológiai térképezés folyt. Az óv során 
főleg a terület barlangjairól eddig összegyűjtött adatok feldolgozása történt meg.

Kab-hegy kutatása:

A Kab-hegyi karszt kutatása 1979-ben adatgyűjtésből, a Macskalikban feltáró kutatásból 
ás a barlangban különböző mérések elvégzéséből állt.

A Maoskalik kutatása;

A Macskalikban már többen kezdeményeztek feltáró kutatást /Bertalan K. 1938-ben/a 
Veszprémi Barlangkutató Csoport több éven keresztül végzett itt kutató munkát 
/Markó L. 1963-ban 1965./.
A korábban feltárt szakaszt részben feltöltötte a vízfolyás által beszállított anyag.
A Veszprémi Barlangkutató Csoport feltáró munkája óta elszükült, munkánk megkezdése 
előtt a bejáraton csak kúszva lehetett bejutni. A jövőben újabb gát építésével szük
séges tovább csökkenteni a feltöltést a feltart szakasz biztositása oéljábol.
1979-ben a csoport ajkai tagjai folyamatos feltáró kutatást végeztek hétvégeken.

Feltáró munka:

Április 22-én a bejáratot kitisztítottuk, a hordalék eltávolítására drótkötélpályát 
'építettünk ki. Majd már a Bertalan Károly által 1935-ben feltárt terem végéből induló 
folyosóban folytattuk a munkát. A kitöltés talaj, mészkő és bazaltdarabokból állt.
Május 6-án a bontást a folyosóban tovább folytattuk.
Május 20-án a folyosóban további bontást végeztünk.
Június 10-én a folyosóban további bontással két és fél métert haladtunk előre, a ki- . 
töltés összetétele változatlan.
Június 24-én bontással tovább haladtunk előre a lassan lefelé vezető folyosóban.
Július 8-án előrehaladás közben a folyosó egyre meredekebbé vált, majd függőlegesbe 
fordult és kürtőben folytatódott.
Július 14-én a bontást a kürtőben folytattuk /gyenge huzat észlelhető/, bal oldalán 
a kürtő kiszélesedett, pontosabban egy vele párhuzamos kürtővel összeolvadt.
Július 22-én a kürtőt tovább mélyítettük. Kiderült, hogy egy újabb kürtő csatlakozik 
a főkürtőhöz. Az árokban végigfolyó viz egy része a kürtőn keresztül folyt a barlang
ba. Mivel a barlang tulajdonképpeni bejáratán át befolyó viz is a jelek szerint ebben 
az irányban folyik tovább, a munkát ebben az irányban folytattuk.
Augusztus 15—én az oldallcürtőben újabb egy métert haladtunk /eddig jutott el a Veszpré
mi Barlangkutató Csoport/, innen a barlang kitöltésében megjelent az agyag.
Augusztus 19-én elértük a mellékkürtő alját, innen a járat csak egy 10-15 om-és járat
ban folytatódik, ezért ismét a főkürtő mentén folytattuk a munkát. A kitöltésben egyre 
több a törmelék és egyre kevesebb a finomabb anyag. Lehetséges, hogy innen az anyagel- 
szállitás már intenziv. A huzat itt már erős. A kürtő aljában a jelek szerint a járat 
ismét vízszintesen illetve ferdén folytatódik /iránya megegyezik a felső folyosó irá
nyával/, sajnos a munkát itt abba kellett hagyni, mivel a kürtőben kb. 8 m—es magas
ságban állt a laza kitöltés.
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Augusztus 26-án a főkürtőt kétharmad részben kitöltő üledékek kibontását kezdtük meg 
/a balesetveszély miatt/, az anyagot az üres oldalkürtőbe raktuk át /mennyisége kb.
2 rí/.
Szeptember 2-án a kürtőből további 2 rí anyagot termeltünk ki.
Szeptember 16-án a felső folyosó aljától kb. 6 méterre elértük az: als1' folyosó mennye
zetét.
Szeptember 30-án megkezdtük a kürtőből kiinduló folyosó bontását.
Október 21-én elvégeztük a barlang felmérését és fotózását.
Összességében kb. 600 munkaóra alatt mintegy 20-25 rí anyagot termeltünk ki vagy moz
gattunk meg. A barlang jelenlegi hossza 34 m. Ebből /az újra kibontott szakaszt is be- 
leszámitva /kb. 20 m-t tártmik fel.

A víznyelő és a barlang morfológiába;
A víznyelőhöz mintegy 6-700 m hosszá, a nyelő közelében 7 m-es mélységű eróziós erede
tű meder vezet. A nyelő asszimetrikus keresztmetszetű, az árok felőli oldala merede- 
kebb, tölcsér alakú, a víznyelő félmagasságban terasza van. Alaprajza elipszis, átmé
rője 27-32 m, mélysége 15 m. Időszakosan aktiv, eocén mészkőben keletkezett.
A víznyelő aljából kiinduló barlang első szakasza az árok alatt húzódik. Az árok vize 
5 m-es magasságú vízesést alkotva folyik a barlang előterébe. Az árokban több kisebb 
nyelő látható, melyek az itt folyó viz egy részét elnyelik.
A nyelőmüködésnek - a nyelő alakja alapján - három szakaszát lehet elkülöníteni. Az 
intenzivebb fázist, egy csökkentebbet, melyet /a nyelő részben feltöltődött/, ismét 
egy intenzivebb működés követett /a tölcsér mélyült/. Eredményeként a nyelő teraszoso— 
dott. A csökkent működést talán a Kö-3. víznyelő kialakulását követő részleges vizgyüj- 
toterületelvesztése válthatta ki. Azóta a jelenlegi árok hátravágódúsával ismét folya
matosan növekedett a vízgyűjtője és igy működésének intenzitása is. Megjegyzendő, a 
Veszprémi Barlangkutató Csoport tapasztalatai szerint /Markó L. 1965./ a barlangban je
lenleg egy feltöltési szakasz van. Ha ez igy von, akkor ennek valószínűleg az emberi 
tevékenység az oka.
A növekedő működés időszakában nem csak új tölcsér alakult ki a feltöltésben, hanom a 
barlang kezdeti, omladókos szakasza meg is semmisülhetett.
Mivel a barlang az árok alatt húzódik, az árokban végigfolyő viz egy része a kőzetre— 
pedésekben és kürtőkön keresztül kerül a járatba. Valószínűleg a viznyelőképzés hátrá
lása a bazaltperem felé folyamatban van. A barlang jelenlegi bejárati része igy felte
hetőleg az eltömődéa sorsára jut.
A barlang mimuliteszes eocén mészkőben keletkezett. Közvetlenül a víznyelő mellé tele
pitett 141. számú fúrás 85 m mélységben érte el az eocén mészkő alját. A mészkő réteg- 
vastagsága 1,5-2 m, dőlése 14/218°. A barlang zömmel 100-280° és 114-294° irányú tö
résvonalak mentén képződött.
A barlang széles bejáratú /64. ábra./, teremmel kezdődik. A terem nagy részét omladékos 
föld tölti ki. A terem mennyezete egy réteglap mentén alakult ki. A mennyezetből ki- 
sebb-nagyobb kürtők indulnak felfelé /55. ábra./. A teremből 1,5-3 m magas, átlagosan 
0,6-0,7 m szélességű folyosó indul ki, amely a talpa felé szélesedik. A bejárattól 
26 m-re jelenleg egy 7 m mély kürtő van, amely 3 egymással párhuzamos kürtő összeolva
dásából keletkezett.
Kitöltése először talaj, majd beljebb kétosztatuvá válik /felül talaj, alul agyag/, ezt 
valószínűleg még beljebb egyre inkább felváltja a kőtörmelék és omlások anyaga. A be
járat meléL
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Kitöltése először talaj, majd beljebb kétosztatúvá válik /felül talaj, alul agyag/, 
ezt valószinüleg még beljebb egyre inkább felváltja a kőtörmelék és omlások anyaga.
A bejárat mellett a kőzet erősen repedezett, omladozó, kifagyásos jellegű. A barlang 
következő szakaszában az eróziós jelleg dominál.
А Учу|чпягН1г szakaszban az eróziós formakincs korróziósba megy. A falakon erős oldásnyo
mokat lehet látni /éles, csipkézett falfelületet, kürtők, éles peremű beöblödödések/. 
Az oldást fokozhatja a járatba besodródott korhadó anyagok jelenléte, és a kitöltés 
miatti lassúbb vizmozgás, amely egyúttal az erózió csökkenését is jelenti /Markó L, 
1962./.

A Macslcalik egyéb adatai;
A Macskalik víznyelőjének vizgyüjtőterülete 247.000 d nagyságú. A vízgyűjtőterületen 
két időszakos forrás van, amelyek hóolvadástól kezdve 2,2,5 hónapig működnek.
A barlangba a viz 1979-ben február 12 és 14 között megindult hóolvadástől április 
20-ig folyt, majd április 30 körül újra működött a nyelője május 17-ig.
Feburár 14-17 között nagyobb mennyiségű viz folyt, ezután gyorsan apadt. Ettől kezdve 
már csak a két forrásból folyt a viz, amelyek mennyisége lassan nőtt, március 18 körül 
érték el a maximumot, majd vizük apadni kezdett.
Az április végi esőzések hatására a viz újból a nyelőbe folyt, ekkor mértük a legna
gyobb vizmennyiséget, ennél azonban a februári vizhozam sokkal nagyobb volt /a viz- 
hozaramérő csak március elejére készült el/.
Nyáron a tapasztalatok szerint csak nagyobb esőzéseket követően folyt viz a barlang
ba.
1978-ban néhányszor végeztünk szórvány léghőmérsékletmérést. Ekkor a hőmérséklet 
8»4-9,6 °C között váltakozott és erős huzatot észleltünk. 1979-ban a hőmérséklet nem 
emelkedett 7,4 °C fölé, a mérések alatt csak nagyobb gyenge huzatot észleltünk.
Végül a barlanggal kapcsolatban két hiedelem említhető. Az egyik szerint kacsát enged
tek a barlangba amely egyesek szerint, Tapolcán, mások szerint a Balatonban, illetve 
Devecserben jelent meg a felszínen. A másik hiedelem szerint az 50-es években a mangán 
tisztítására használt vizet engedték a barlangba, amely különféle változatok szerint 
Devecserben, Somlóvásárhelyen és Bódén szennyezte a kutakat.

Adatok a Buiólik morfológiájához:

A nyelőjéhez vezető meder jelentéktelen nagyságú. A tölcsérből továbbvezető járat fia
tal. Korábban egy másik járat vezetett a mélybe. A két járat találkozásig a jelenleg 
aktiv és feltárt járat oldásos formakincset mutat.
A barlang időszakosan aktiv, spirális, kiegyenlítetlen esésű, termes, folyosóé, szi
font о s viznyelőbarlang.
A folyosók mennyezetének egy része csúcsban, többsége azonban lapban végződik. Egyes 
helyeken a folyosók talpán a 3zálkőzet friss, néhány deciméteres bevágódások vannak.
A folyosók oldalaiban néhány helyen szintén eróziós vályúk figyelhetők meg.
Négy terme közül a második és a negyedik /a bejárattól számítva/ vetők metszéspontjá
ban képződött /mivel egymás alattiak, igy ugyanazok a törésvonalak prefoimálták kia
lakulásukat/. Az első terem oldásos jellegű kupolában kezdődik, majd több alacsonyabb 
helyen vizmosásos nyomok figyelhetők meg. Ez a terem az egyik vetőirányból egy kisebb
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járatot vesz fel. A negyedik terem felső része eróziós, alsó része oldásos nyomokat 
mutat. A formakincsileg elkülönülő két részt egy rövidebb szakaszon álmennyezetmarad
vány választja el egymástól. A terem végében alul szifon zárja el a továbbhaladást.
A terem vége omladékos. Az idevezető folyosószakasz oldalában a rétegződés menten már 
eróziós vályúk képződtek. Ez a folyosószakasz dőlésiránnyal ellentétes irányban kép
ződött.
A harmadik terem a barlang kialakulás előtt már létező, vizet vezető jaratra képződött 
rá. A mennyezeten ennek a korábbi vízfolyásnak a maradványa látható, melynek iránya 
nem esik egybe a jelenlegi vizet vezető járattal. A mennyezeti medermaradványnak a két 
oldalsó folytatása is meg van, őseik egyrészt szűk, másrészt agyaggal eltömődött. 
Kitöltése agyag, bazalt és mészkőkavics. Cseppkőben szegény, kisebb függőcseppkövek 
fordulnak csak elő szórványosan.
A vetők mentén képződött barlang egy, már korábban kialeikult eróziós járat irányában 
/és részben ebben/ képződött.
Nyelőpontjának áthelyeződése nemcsak azt eredményezte, hogy egy oldasos jellegű járat 
mentén alakult ki a barlang nyelő közötti kapcsolat, hanem talán a barlang belső ré
szei is a viznyelőpont áthelyeződés alatt, illetve ezt követően töltődtek fel /al— 
mennyezetmaradványok/. Az új járat kialakulása után, a nyelőmüködés ismételt fokozó
dását követően a feltöltött rész újból kitisztult /de a kitöltésben mozgó viz által 
kioldott formakincs megmaradt/. A folyosók eróziós bevágódásai valószínűleg a termek 
gyors /omlásos/ kialakulásai következtében előállt helyi munkavégzőképesség növekedé
sével vannak kapcsolatban.

A Hárskuti-fennsik 1979-ben vizsgált víznyelőinek néhány jellemző
adata /Veress M./

Az öregfolyás balparti vízgyűjtő területe 

Klein-puszta 4. jelű viznvelő/K-4/
Helyzete: az Öregfolyás medre mellett, a KLein-pusztai magaslat lejtőjének végében 
Kőzettani adatok: talaj, lösz
Morfológiai adatok: szabálytalan, asszimetrikus keresztmetszetű /a KLein-pusztai magas
lat irányába meredek falú/, aljából egy szűk járat vezet a mélybe, környezetében egy 
kisebb beroskadással rendelkező karsztos mélyedés és három, kisebb lankás oldalú mélye
dés.
Működése: időszakosan aktiv, valószínű, hogy vizét KLein-pusztai magaslatról kapja, 
esetleg a megáradt Öregfolyás vizének egy része is itt nyelődik el.

Gvenes-puszta 8. jelű viznyelő /Gy-8/:
Helyzete: az Öregfolyás és mellékvölgyei közötti tönkfelszín maradványon egy 1ароз 
mélyedés peremén
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj és lösz
Morfológiai adatok: kis méretű, kerek alaprajzú, asszimetrikus keresztmetszetű, mere- 
dekebb oldalaihoz közelebb egy magasabban képződött, kisebb és egy mélyebb helyzetű, 
a nyelő folytatásában tölcsérszerüen elkeskenyedő, egyébként kb. comb vastagságú nar-
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gyobb járat vezet a felszín alá, utóbbihoz, már a nyelő oldalában alakult egy 2-3 mé
teres eróziós eredetű meder.
Működései időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vizbefolyassal kapja, kiala
kulása igen fiatal, mivel peremén még szántóföldi művelés alá esik, növényzete szán
tóföldi gyomnövény, fás növényzete ninos, igy képződése /a járat felnyilása/ a terü
let szántóföldi művelésének kezdete óta történhetett.

Gvenes-puszta 10. .jelű víznyelő /Gy- Ю /
Helyzete: az Öregfolyás baloldali völgyoldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj és lösz
Morfológiai adatok: Hy-K-i irányból megnyúlt, abban az irányban asszimetrikus /nyugati 
oldala lankásabb, mint a keleti/, kissé feltöltött aljában két kisebb fiók beroskadás 
van/ a nyugati a nagyobb, a keleti helyzetű a kisebb, de meredekebb falú/,, a keletiből 
két járat vezet a mélybe, nyugatról rövid, valószínűleg karsztos eredetű meder vezet 
hozzá
Működépe: időszakosan aktiv, vizét valószínűleg zömmel felszíni vízlefolyással kapja

Gvenes-puszta ll/b, ;ielű viznyelő:
Helyzete: az Öregfolyás baloldali nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj, lösz, kőtörmelék 
Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, DHy-i oldala meredekebb, a többi lankás, belse
jéből alig észrevehető járat vezet a felszín alá
Működése: időszakosan aktiv, vizét az Öregfolyás és a Klein-puszta völgy közötti tönk
felszín maradványon elhelyezkedő lapos mélyedésből kapja, felületi vizbefolyással

Gvenes-puszta 12. jelű viznyelő barlang /Gv-12/:
Helyzete: az Öregfolyás balparti völgyoldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: talaj, lösz, alsójuramészkő, kőtömbök /földt.t.a./
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, meredek falú, sekély mélyedésben két kisebb mere
dek falú mélyedés /Gy-12/а, és Gy-12/Ъ. található, a mélyedések alján a kövek között a 
talaj több helyen átszakadt, néhány dm-es mélységű eróziós meder vezet hozzá 
Működése: időszakosan aktiv, vizét az Öregfolyás és a Klein-puszta közti tönkfelszín 
maradványon elhelyezkedő mélyedésből kapja felületi vizbefolyással, járatából bontás 
közben több alkalommal gyenge huzat észlelhető /8.1.-10. között/

Édesvizi-tanya 1. jelű viznyelő /É-l/:
Helyzete: az Öregfolyás balparti völgyoldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj, lösz
Morfológiai adatok: a megnyúlt, kissé görbült tengelyű, szabálytalan alaprajzú, asszi
metrikus keresztmetszetű /Étfy-i oldala meredekebb, mint a DK-i/ nagyobb területű mé
lyedésben, egy kisebb lankás oldalú, egyenes tengelyű mélyedést foglal magába, melyből 
egy kar vastagságú járat vezet a mélybe, a nyelőhöz /nem a hossztengelye irányába/ 
meder csatlakozik, mely a betorkolásánál sikká feltöltött, ebbe a nyelő járatától 
visszavágódott egy rövid, néhány dm-es mélységű eróziós eredetű meder
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Működése: időszakosan aktiv, vizet részben a mederből kapja /mely egy szivárgó vizű 
forrástól vezet a nyelőhöz/ részben felületi vizbefolyásból, ÉHy-i oldalában kezdődő 
anyagmozgások jelei, járatából gyenge huzat /1979.VIII.03. 9-11 h között/ észlelhető.
Emberi beavatkozás: belsejében téglatörmelók 

Édesvízi-tanya 2. .ielü viznyelő /É-2./:
Helyzete: az Öregfolyás baloldali völgyoldalában alakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: Középsőkrétamészkő, szélkőzet, ill. kőtörmelék /földt.t.a./ 
Morfológiai adatok: vízgyűjtő területét vesztett viznyelőbarlang 
Működése: inaktiv
Emberi beavatkozás: a környező szántóföldek kőtörmelékével feltöltötték 

Édesvizi-tanva 3. .ielü viznyelő /Е-3./:
Helyzete: a Hajag tövénél tönkfelszínen egy lapos völgy /amely a Gyene3-pusztai völgy 
mellékvölgye/ végéhez közel, körülötte még néhány beroskadás található 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj, lösz
Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, egyenletlen aljzatú, asszimetrikus keresztmet
szetű /К-i és D-i oldala meredekebb, ITy-i és É-i oldala felöl lankás, feltöltött/,a 
feltöltésben egy hosszúkás alakú beroskadás, melyben két kisebb fiók beroskadás, közü
lük a délebbiből járat vezet a mélybe, a nyelőhöz meredekfalú és elvégződésü, de sikká 
feltöltött aljú meder csatlakozik, ennek irányába, a fiók beroskadások felöl a feltöl
tött aljzatba egy néhány méteres hosszúságú eróziós eredetű meder mélyül 
Működése: időszakosan aktiv, vizét részben medréből, részben felületi vizbefolyással 
kaphatja. ITy-i irányból az eredeti mélyedést részben kitöltő, nagymennyiségű anyagot 
kapott tömegmozgással, É-ról vizi szállítással és anyagmozgással üledéket kap /meder 
torkolatánál a tölcsér egy része sikká töltődött fel/

ICLein-pusztai völgy vízgyűjtő területének víznyelői 
/pótlás/

Gombás-puszta 4/b. jelű viznyelő /G-4/Ъ/:

Helyzete: a Hajag melletti tönkfelszín maradványa, a Gombás—pusztai nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: belsejében talaj, vályog, járata körül Alsójura v. középsőkréta mész
kő /földt.t.a./. kőtörmelék, /esetleg a kettő határán képződött/ körülötte részben 
lösszel fedett felszín
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tál alakú, közepén 
mélybe vezető járat, valószinüleg karsztos eredetű meder vezet hozzá a Hajag irányából 
Működése: időszakosan aktiv, a felületi vizbefolyás mellett a mederben is áramlik viz 
irányába, az oldalait boritó gyeptakaró alapján /jelenlegi ismereteink szerint a fenn- 
sik egyetlen ilyen jellegű nyelője/ járata egészen fiatal /lehetséges, hogy járatának 
a közelmúltban végbement felnyilása miatt nem sikerült a korábbi terepjárások során 
rábukkanni/
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Gvenes-puszta 6. .ielü víznyelő /Gy-б/:
Helyzete: a Hajag tövénél tönkfelszínen, környezetében néhány víznyelővé alakuló doli
na óa beroakadáa
Kőzettani adatok: réazben löazöa felazinen nyílik, belsejében talaj, oldalában néhány 
helyen alsó jura mészkő, szálkőzet, kőtörmelék, /földt.t.a./ valamint salakanyag 
Morfológiai adatok: kettős /iker/ beroskadás, a két beroskadás válaszfala azonban még 
világosan elkülönül, a kettő közül a keletebbi kerek alaprajzú, szimmetrikus kereszt
metszetű, kissé sik aljzatú, meredek falu, a nyugati oldal tövében egy karvastagságú 
járattal
Működése: időszakosan aktiv, vizét felületi vizbefolyással kapja
Emberi beavatkozás: járata körül mesterséges eredetű, vöröses szinü kőzetdarabok

Gvenes-puszta 7. jelű viznyelő /viznyelőbarlang/ /Gv-7/:

Inaktiv viznyelőbarlang, vízgyűjtő területét és tölcsérét elvesztette, részletesebben 
lásd a barlangoknál.

Öregfolyás jobbparti vízgyűjtő területének 
víznyelői /pótlás/

Iludi-tanya 9. jelű viznyelő /Hu-9/:
Helyzete: a Csajághy-tanya melletti völgy mély medre mellett egy kisebb, valószínűleg
súvadásos eredetű térszíne
Kőzettani adatok: talaj, lösz, vályog
Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, kisméretű, belőle egy karvastagságú járat ve
zet a mélybe
Működése: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 10. jelű viznyelő /Hu-10/:
Helyzete: az Öregfolyás jobboldali völgyoldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj, lösz, Alsójuramészkő, 
kőzettörmelék /földt.t.a./ két járat vezet belőle a felszín alá, ezekhez a nyelő belse
jében a laza kőzeteket a kőzettörmelékig feltáró, néhány dm-mélységü meder képződött, 
egy forrással rendelkező eróziós eredetű medret lapos mélyedés kapcsolja a nyelőhöz, 
ez utóbbi és egy másik ugyanilyen mélyedés a nyelő környékén keresztezi egymást 
Működése : időszakosan aktiv, a felületi vizbefolyás mellett a mederben áramló vizbe- 
folyás szerepe növekvő lehet, mivel, bár az eróziós völgy vize annak elvógződésnél el
szivárog, csapadékos, hóolvadásos időszakban az elszivárgás! helyen részben túlfolyik
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A Lazanyakuti-dülő völgyének vízgyűjtő területén 
kialakult viznvélők

Az L-6, L-7, L-9. jelzésű beroskadások kihagyva, mivel víznyelővé alakulásuk folyamat
ban van/

lazsnvakuti-dülő 1. jelű víznyelő /Ь-l/t
Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének lankás oldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében, talaj és lösz 
Morfológiái adatok: kerek alaprajzú, de a beroskadás ÉNy-DK-i irányban fejlődik, ezek
be az irányokban lankás és szimmetrikus keresztmetszetű ÉUy felöl valószínűleg jelen
leg 1з tömegmozgásos eredetű anyagszállítás folyik /ÉÉHY-DDK-i irályban asszimetrikus 
keresztmetszetű /DDK-i oldala meredek/ meredekebb oldalához közelebb egy szabálytalan 
eredetű fiókberoskadás alakult ki, melynek szintén a DDK-i oldala meredekebb, a mere
dek fal tövében egy járat vezet a mélybe, mellette egy másik eltömődött vagy most kép
ződő járat látható.
Működése: időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vizbefolyással kapja 
Emberi beavatkozás: a szántással a tölcsér körül kisebb földgátat kialakítva a tölcsér
be áramló viz az említett akadálynál elszivárogva a tömegmozgás lehetőségét növeli, 
ill. más nyelőbe folyhat

Lazsnyakuti-dülő 2. jelű víznyelő /L-2/:

Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének lankás völgyoldalában kialalcult nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj és lösz
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, sik aljzatú, ebben
egy kisebb beroskadás, melyből egy szűk járat vezet a felszín alá
Működése: időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vizbefolyással kapta
Emberi beavatkozás: a szántással kialakított földgát az ide áramló vizek tömegmozgásos
hatását növeli, ill. az összegyűlő vizek más nyelőbe folyhatnak

Lazsnyakuti-dülő 3. jelű víznyelő /L-3/:
Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének lankás oldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszinen nyílik, belsejében talaj és lösz, a tölcsér alsó 
részén Középsőkrétamészkő /földt.t.a./ szálkőzet bukkan elő
Morfológiai adatok: ÉK-DMy-i irányban megnyúlt, hosszanti beroskadásban, közvetlenül 
egymás mellett két kerek alaprajzú szimmetrikus keresztmetszetű, igen meredek falú be
roskadás található, a kisebb járat nélküli, a nagyobb és mélyebb alján kb. 30-50 cm-es 
mélybe vezető járattal, az utóbbi beroskadásnak az alsó része meredekebb, mint a fel
ső, szűk alján a laza kitöltésben egy beroskadás, amelyből a már emlitett járat vezet, 
a tölcsér oldalában ehhez eróziós eredetű meder vezet, a tölcsér felső lankásabb ré
szét becsúszott anyagok adják /ezt a megdőlt, kidőlt, görbült fák is jelzik/ keleti 
oldalán, a tölcsér pereménél a laza anyag függőleges falat alkot
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Működése: időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vizbefolyássál kapja, szántó
földi művelés hatására talán az L-l, az L-2. jelű nyelők környékéről a viz egyrésze 
ide áramlik, belsejében a folyamaton igen aktivak, egyrészt tömegmozgások formájában 
/hely részben lassúbb csúszás, részben beszakadás vagy auvadás, az elmozdulást szen
vedett fák, ill. a nyugati oldal meredekebb fala alapján/, ill. eróziós szállítás

Lazsnvakuti-dülő 4. jelű víznyelő:

Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének lankás völgyoldalában kialakult nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, alja sikká feltöltött, 
melyből két járat vezet a mélybe, a nagyobbik járat a feltöltés fiók roskadásából ve
zet a mélybe, ez utóbbi a nyelőben asszimetrikus helyzetű, a tölcsértől DK-re egy-két 
méterre meredek falú járat nélküli beroskadás
Működése: időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vizbefolyással kapja 

Lazsnyakuti-dülő 5. .1elü víznyelő /L-5/:

Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének lankás völgyoldalában kialakult nyelősor tagja, 
a völgy medrétől kb. 10 méterre
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, alja kissé feltöl
tött, melyből járat vezet a mélybe
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj és lösz
Működése: időszakosan aktiv, lehetséges, hogy a felületi vizbefolyás mellett a völgy
medrében összegyűlő vizből is kap utánpótlást

Lazsnyakuti-dülő 8. ,1elü viznvelő /L-8/ :

Helyzete: a Lazsnyakuti-dülő völgyének medrében
Kőzettani adatok: talaj, lösz, vizi szállítással áthalmozott anyag
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, asszimetrikus keresztmetszetű /északi oldala lan- 
kásabb/, sik aljzatú /részben feltöltött/ északi irányból tömegmozgások nyomai látsza
nak /megdőlt, ill. eltemetett cserje/ a mélyedés déli falához közelebb egy kisebb já
rat vezet a mélybe, szintén északi irányból, de a tömegmozgások helyét megkerülve a 
völgy medrében egy jelenleg képződő eróziós eredetű meder látható, mellette a mederre 
merőleges irányban két kisebb beroskadás
Működése: időszakosan aktiv, a mederben összegyűlő vizet nyeli el, azonban annak egy 
része nem jut el idáig /elszivárog, ill. ettől északra a mederben kialakult másik mé
lyedésben gyűlik össze/, ill. a nyelőn túlfolyik, annak kis mélysége miatt, a vizi ere
detű szállítás mellett már a tömegmozgások is szerepet kapnak anyagorgalmában
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Lazanyakuti-düló 10. ,1elü víznyelő /Ь-10/t

Helyzete: a Lazanyakuti-dűlő völgyének lankáé völgyoldalában 
Kőzettani adatokt löszön felszínen nyílik, belsejében talaj és lösz 
Morfológiai adatok! a tölcsér felül ÉNy-DK-1 Irányban megnyúlt, alul szabályos 
benne egy alig észreveheté beroskadás, melyből jól fejlett járat vezet a Mélybe, ÉHÿ-i 
oldalában egy eróziós eredetű meder
Működései Időszakosan aktiv, vizét valószínűleg felületi vlxbef olyással kapja Éty-l 
Irányból, ebből az irányból a tttaagaosgáaok is elkezdődtek* /Éüy-rél megnyúlt, ill* 
becsúszott anyagban alakult ki az eróziós meder/, a karsztos beroskadozás ÉNy-DK-i 
Irányban folyik

AMrskuti-fennsik 1979-ben vizsgált víznyelőinek 
néhány

/Veress M./

Víznyelőjele t.sz.f.
М /
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A Hárakut i-férmeik 1979-ben vizsgált barlangjainak néhány adata-
/Veress M./

Cholnokv Jenő viznyelőbarlang /Н-1/:
Jellege: viznyelőbarlang
Tengerszint feletti magassága: 487 m
Morfológiai adatok: lásd Veress M. /1978/
Genetikai megjegyzés: korrózió, omlások, erózió 
Elnevezései: Cholnoky J. viznyelőbarlang, feltáró csoport 

/Veress M. 1978./

Gvenes-pusztai barlang /Gy-7/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, vízgyűjtő területek határán nyílik,.
Jellege: inaktiv viznyelőbarlang 
Tengerszint feletti magassága: 490 m 
Szélességi indexe: 2,23 /átlag/
Morfológiai adatok: roncsolt főfolyosó, 2 db mellékfolyosó, kisebb kupolás terem /haj
dani kürtös járat/, sérült mennyezet, néhány üst, kevés omladék, lesimitott falak,
1 db vakkürtő, repedések /törés/ a mennyezeten, és terem mennyezetén Ammonites, ezen 
függőcseppkövek, cseppkőlefolyás.
Genetikai megjegyzés: főjárat a csapás irányban képződött, délebbi mellékágát mégin- 
kább ez az irány és a réteglap mentén kialakulás határozta meg, az északabbiét viszont 
inkább a dőlés és törésigany, bejáratánál liász és dogger rétegek diszlcordáns telepü
lését tárja fel /ifj. Hoszky J. 1943/, majd egymástól igen eltérő kifejlődésü réteg 
őszietekben folytatódik, amelyeknek kifejlődósi és egyéb sajátosságai a barlang morfo
lógiájában /a barlang ferde bejárati része átharántolja a diszkordancia felett majd 
alatti rétegeket, ezután ahol eléri egy kb. 55 cm-es vékonyabb és jól rétegzett réteg- 
összletet alakult ki a déli mellékfolyosó, az északi mellékfolyosó és kürtője egy vas
tagon és gyengén rétegzett öszletben folytatódik/ az oldással, majd erózióval tovább
fejlődött barlang jelenleg aktivságát /vízgyűjtőjét/ elvesztette, főfolyosója részben 
már feltöltődött .
Elnevezései: Gyenes-pusztai barlang /Bertalan K. 1940../

Gyenes-puszta 3.sz. viznyelőbarlang /Gy-3/:

Helyzete: a KLein-pusztai völgy völgytalpán bemélyedő víznyelőben nyílik 
Jellege: viznyelőbarlang /feltárt/
Tengerszint feletti magassága: 463 m
Morfológiai adatok: a kőzet rosszul rétegzettsége miatt főleg függőleges irányban ki
fejlődött egymás melletti kürtők /kát nagy és több kisebb/ alkotják, melyeket össze
kötnek a vízszintesen kevésbé kifejlődött nagyon szűk folyosók, kettő nagyobb és több 
kisebb, a felsoroltak találkozásánál egy kisebb terem, omlások, éles tarajos falak, 
álfenék /?/
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Genetikai megjegyzés* törésvonalak mentén oldással kialakult rendszer, melynek egyik 
függőleges ága deltásodva elérte a víznyelő alját /másik ág is ilyen fejlődést mutat/ 
jelenleg omlások és az erózió alakítják.
Elnevezései: Gyenes-pusztai /hárskuti/-viznyelő /Markó L. I960./

Gy-3 /Gyenes-pusztai/ viznyelőbarlang /Veress M. 1978./

Gvenes-nuszta 12. az. viznyelőbarlang /Gy-12/:

Jellege : viznyelőbarlang 
Tengerszint feletti magassága: 451 m
Morfológiai adatok: egyetlen függőleges omladékos járat, mely a felszín felé deltáso- 
dik, ennek kőtömbjein egyes szakaszokon oldásos mikrofonnak /éles sziklatarajok, köz
tük bemélyedések/ dominálnak, máshol kimosásos formák is előfordulnak 
Genetikai megjegyzés: oldás, omlások, jelenleg erózió, tölcsér nélküli víznyelője kör
nyékének denudációjára enged következtetni /az Öregfolyás völgyoldalában képződött/ 
emellett azonban a függőleges járat kialakulása a felszínnek csak korlátozott beros— 
kadozását vonhatta maga után, a közel függőleges kialakulás nemcsak hasonló helyzetű 
törésvonal létére utalhat, hanem egy közeli vízszintes helyzetű üregrendszerre is. 
Elnevezései: fenti, feltáró csoport

Klein-puszta 1. sz. viznyelőbarlang /К-1/:

F^yzete: vakvölgyes nyelőbe nyilik 
Jellege: viznyelőbarlang 
Tengerszint feletti magassága: 443 m 
Morfológiai adatok: függőleges, omladékos járat
Genetikai megjegyzés: a jelenleg feltárt szakasz a nyelő szálkőzetének omladékos kő
zeteiben és az erre települő hordalékban képződött 
Elnevezései: fenti, feltáró csoport

Kis-Törkülik:
Helyzete: a Törkü sziklafalában, barlangcsoport tagja 
Jellege: csőszerű barlang 
Szélességi indexe: 1,62 /átlag/
Morfológiai adatok: ellaposodó függőhelyzetü folyosó
Genetikai megjegyzés: két kovaréteg között /a felső a barlang mennyezeténél végződik/, 
a törésvonal mentén oldódással dogger /kallovi emelet/ korú /Deák M. 1972./ mészkőben 
kialakult maradványbarlang, felnyilásában szerepet játszott az eróziós völgy kialaku
lása, valamint a sziklafal intenziv fagyaprózódásos pusztulása 
Elnevezései: Kis-Törkülik /Bertalan K. 1938.a./
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Kőrisgvörgy-hegyi barlang;
Helyzete: a Kőrisgyörgy-hegy sziklás oldalában
Jellege: sziklaodu
Szélességi indexe: 2,73 /átlag/
Morfológiai adatok: a lapos folyosó, hasadék omladékkal, 2 db elszükülő mellékjárat, 
cseppkő lefolyás
Genetikai megjegyzés: törésvonalak metszéspontjában, valószinüleg egyetlen rétegben 
réteglap mentén kioldódott üreg dachsteini mészkőben 
Elnevezései: Kőrisgyörgy-hegyi barlang /Markó 1. 1963.a./

Kőrisgyörgy-hemvi sziklahasadék:

Helyzete: a Kőri3györgy-hegy sziklás oldalában
Jellege: hasadékbarlang
Szélességi indexe: 0,23
Morfológiai adatok: szűk járat, omladék
Genetikai megjegyzés: függőleges helyzetű, törésvonal mentén, vastag rétegződésű 
dachsteini mészkőben /földt.t.a./ közel dőlésirányban kioldódott üreg bejáratának 
egyik oldalán egy mészkőtömb leszakadt, ennek alapján Markó L. /1963./ szerint ere
detileg réteglap mentén! elválással képződött, a sziklatömb alapján bizonyos, hogy 
sérült, pusztuló barlang.
Elnevezései: Kőrisgyörgy-hegyi sziklahasadék /Markó L. 1963.a./

Leány-barlang :

Helyzete: a Torira sziklafalában, barlangcsoport tagja 
Jellege: hasadékbarlang /?/
Szélességi indexe : 0, 4- /átlag/
Morfológiai adatok: szabálytalan keresztmetszetű folyosó, omladék
Genetikai megjegyzés: kovaréteg felett oldással kialakult, majd lineáris erózióval és 
a sziklafal fagyaprózódásos hátrálásával felnyílott maradványbarlang

Hagy-Törkűlik:

Helyzete: a Törkü sziklafalában, barlangcsoport tagja 
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi indexe: 0,46 /átlag, bejárati rész nélkül/
Morfológiai adatok: függő helyzetű felfelé kiszélesedő főfolyosó, ebből két kanyargós, 
lapos omladékos kalcit kitöltésekkel /cseppkőlefolyások, függő cseppkövek, cseppkőme
dence, cseppkőbe kérgeződések, borsókő/ és mésztufa lefolyásokkal gazdagon kitöltött 
mellékfolyosó, egy kisebb kupolás terem, üstök, réteglap mentén kioldódott felületek, 
a barlanggal kapcsolatosan a bezáró kőzetben három 5 - Ю  cm-es vastagságú kovaréteg 
nyomozható /felülről lefelé az l.sz., 2sz., 3«sz./, amelyek enyhén gyűrtek és igy egy
máshoz és a barlanghoz képest is változó helyzetük, a bejárati szakasznál a barlang 
a 3.SZ. rétegre támaszkodik, de az l.sz. rétegen is túlnyúlik ugyanakkor a barlang
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északi oldalán ezek a rétegek alacsonyabban láthatók, mint a délin, a tagasabb bejára
ti szakaszig követhető az 1. és 2.sz. réteg, innen a 2.sz. a barlang padozata alá ke
rül, az l.sz. valószinüleg a kupolás teremben ékelődik ki, innen /bár a cseppkokepződ- 
mények miatt ez nehezen megítélhető/ a mellékfolyosók között valószinüleg az l.sz. ko
varéteg ismét megjelenik „ ,
Genetikai megjegyzés: törésvonal mentén keveredési korrózióval kialakult jarat, amely 
a viz utánpótlását főleg az l.sz. kovaréteg kiékelődési helyén kaphatta, amely aztán 
az 1. és 2.SZ. rétegek mentén - a jelenlegi bejárat felé - mozogva oldott, később az
l.sz. és főleg a 2.sz. rétegek beomladozásával /98., ábra D-D» keresztmetszetén a ke
resztmetszet elszükölésénél húzódik az l.sz. kovaréteg/ az oldás a 3.sz. rétegig ha
tolt, ezt követően a járat lineáris errózióval és fagyaprózódással felnyílt. 
Elnevezései: Hagy-Tűr leülik /Bertalan K. 1934«/

Öregfolvás-szurdokárok barlangjai

Helyzete: csőszerű barlang /?/
Szélességi indexe: 0,59 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, omladék, sim falak, helyenként gyenge beöblösödéselc elő
terében a meder felé agyaga kőtörmelékes, kőtörmelék-kup, kb. 2,6 m vastag rétegben 
keletkezett, melyet összecementált kőzettörmeléket tartalmazó zóna választ el az alat
ta húzódó rétegtől, felső része vékonyan rétegzett mészkőbe nyúlik bele, a rétegek fer
de helyzetű vető mentén elmozdultak ebben a zónában helyezkedik el szintén ferden a 
barlang /Bertalan K. 1943./ szerint a sziklafal felső része orbitoideás kréta mészkő 
Genetikai megjegyzések: ferde helyzetű törésvonal /veto/ mentén egyetlen rétegben ol
dással réteglap felett kialakult üreg
Elnevezései: Kőszorosi sziklahasadék /Bertalan K. 1943*/

A Kab-hegy 1979-ben vizsgált nyelőinek néhány jellemző adata a 
Köves-árok vízgyűjtő területén

Köves-árok 1. jelű víznyelő /Macskalik /Kö-l/t

Helyzete: kőzethatár közelében, vakvölgyes
Kőzettani adatok: vékony valószinüleg lösz, eocén mészkő
Morfológiai adatok: enyhén ellipszis alakú, asszimetrikus keresztmetszetű, középmagas
ságában terasz, aljából barlang nyilik.
Működése: időszakosan aktiv, vizét mederből kapja
Emberi beavatkozás: kutatása: Bertalan K. /1962./ Veszprémi Barlangkutató Csoport
Markó L. /I960., 1965./ vezetésével, Cholnoky J. Barlangkutató Csoport /1979./ 
ugyanebben az évben le is zárta/
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Köves-árok 2.az. .jelű víznyelő /Kö-2/:

Kőzettani adatok: vékony lösz, eocén mészkő
Morfológiai adatok: erősen megnyúlt, szimmetrikus keresztmetszetű, alján két beroska- 
dás, tölcsér alakú
Működése: időszakosan aktiv /?/, vizét főleg felületi vizbefolyéssal kaphatja

Köves-árok 3. jelű víznyelő /Kö-3/:

Helyzete:.kőzethatáron nyilik
Kőzettani adatok: oldalában és belsejében sok bazalt, eocén mészkő
Morfológiai adatok: erősen szabálytalan alakú, asszimetrikus keresztmetszetű, alján
nagymennyiségű törmelék, felszin alá vezető járatok.
Működése: időszakosan aktiv
Emberi beavatkozás: a Veszprémi Barlangkutató Csoport kutatta, bejutottak egy szűk 
hasadékszerü járatba, amelyet nagy bazalt tömbök tettek járhatatlanná

Köves-árok 4. .1elü víznyelő /Kö-4/:

Helyzete: a Köves-árok egyik mellékágában 
Kőzettani adatok: belsejében lösz, eocén mészkő
Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, asszimetrikus keresztmetszetű, tölcséralakú, 
alján két beroskadás 
Működése: időszakosan aktiv
Emberi beavatkozás: az egyik beroskadás alját megbontották

Köves-árok 5. jelű víznyelővé alakuló dolina /Kö-5/:
Helyzete: a Köves-árok egyik mellékágában
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tál alakú
Működése: időszakosan aktiv

Köves-árok 6. jelű víznyelővé alakuló dolina /Kö-б/;

Kőzettani adato'k: belsejében talaj és bazalt
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tölcséralakú 
Működése: inaktiv

Köves-árok 7. jelű víznyelő /Kö-7/:

Kőzettani adatok: belsejében talaj és bazalt
Morfológiai adatok: enyhén ellipszis alakú, szimmetrikus keresztmetszetű, tál alakú 
Működése: inaktiv
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Köves-árok 8. .jelű víznyelővé alakuló dolina /Kö-8/:

Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tölcsér alakú 
Működése: időszakosan aktiv

Köves-árok víznyelőinek néhány számszerű adata

a viznyelő t.sz.f. 
m.
М /

vízgyűjtő
ter.nagys.

/km/
vízgyűjtő 
ter.szint- 
különbség 

Ы/

átlagos
esés

megjegyzés

Kö-l 435 0,247500 42 0,038
Kö-2 435 7 7 -
Kö-3 439 0 ,0 9 3 20 0,033
KÖ-4 433 0,0431 7 0,018
Kö-5 432 4 0,018 vizny.alakuló
KÖ-6 436 7 7 - vizny.alakuló
Kö-7 427 0,168900 19 0,023 Kö-6 jelűvel 

közös a víz
gyűjtője

Kö-8 429 0,096000 20 0,033 vizny.alakuló, 
vizgy.Kö-2-vel 
közös,ill.vize 
részben a fel
színen folyik 
le

Összesen: О,6465ОО
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Bertalan К. /1934/:

Bertalan К. /1939.а./: 
Bertalan К. /1938.Ъ./: 
Bertalan К. /1940/: 
Bertalan К. /1955/• 
Bertalan К. /1962/:

Bücker T. /1972/s

Bogii A. /I960./:
Deák M. /1972,/s

Gergely F. /1938./:

Jakucs L. /1971./: 
Kordos L. /1970./:

Kordos L. /1972./:

Láng S. /1958./:
Markó L. /I960./:

Markó L. /1962./:

Markó L. /I963.a./:

Markó L. /1963.b./:

Markó L. /1965./:

Noszky J.ifj. /1943./

Pécsi M. /1971/:
Szabó Pál Z. Д956./:

Veress M. /1976./: 

Veress M. /1977./:

Irodai om.i envzék

A Törkülik felfedezése és kutatása.
Kézirat MKBT.Dok.Szakoszt.
А Fekete-Наjag tetején. Kézirat MKBT.Dok.Szakoszt.
A Bakony-hegység barlangjai. Turisták L.p. 153-155., 207-208. 
Faberrel a Gyenes-pusztai barlangnál.Kézirat MKBT.Dók.Szakoszt. 
Kiegészités a Bakonyi barlangok ismeretéhez Föld.Ért. p.55-62. 
A Bakony barlangjai. In Jakucs L. - Kaseler H.: A barlangok 
világa. Sport Kiadó, p. 234-247.
A karsztvizek mozgásviszonyai természetes körülmények között.
II. Anyag és Energia Áramlási Ankét /Szerk.: Szádeczky 
Kardosa E., Pécsiné Donáth É./, Akadémia Kiadó. p. 107-121. 
Kalklösunk und karrenbildung. Zeitschr, für Geomorfh. p. 4-21. 
Magyarázó Magyarország 200.000-es földtani térképsorozatához, 
L-33-XII. Veszprém, MÁFI kiadvány.
Geomorfológiai megfigyelések az Északi Bakony területén. 
Bölcsész doktori ért. Bp.
A karsztok morfogenetikája. Akadémia Kiadó Bp.
ICL imamegfigyelések a barlangok bejárati szakaszában. Karszt es 
Barlang, p. 31-34.
Mikroklima vizsgálatok a Kevély-csoport néhány barlangjában. 
Karszt és Barlang, p. 5-12.
A Bakony geomorfológiai képe. Föld. Köz. p. 525-343.
Beszámoló a Veszprémi Barlangkutató Csoport 1954-1959 ill. 
I960, évi munkájáról. Karszt- és Barlangkut, Táj,p. 583-586.
A barlangi légáramlás szerepe a karsztbarlangok képződésénél. 
Karszt és Barlang, p. 11-14.
Markó László levele Bertalan Károlyhoz. Kézirat, MKBT.
Dok.Szakóazt.
Jelentés a Veszprémi Barlangkutató Csoport 1962. évi munkájá
ról. Karszt és Barlangkut. Táj. p. 33-34.
Jelentés a Veszprémi Barlangkutató Csoport 1964« évi munkájá
ról. Karszt és Barlangkut. Táj. p. 29-30.
Földtani vázlat az Északi Bakony belső részéről. A Magy.ÁU. 
Föld.Int. Évi Jel. 1939-1940-ről, p. 245-252.
A földcsuszamlások főbb tipusai. Föld. Ér. p. 125-143. 
Magyarországi karszformák klimatörténeti vonatkozásai.
Föld.Közi. p. 183-190.
Jelentés a Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1976. évben 
végzett munkájáról. Beszámoló az MKBT. 1976. évi tevékenysé
géről. p. 110-120.
A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1977. évi jelentése. 
Kézirat, MKBT. Dók. Szakoszt.
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Terese 11. 

Terese 11. 

Terese 11. 

Terese 11.

/1978./: Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése.
Kézirat, MKB!E. Dók. Szakoszt.

Д979.а./: A 4423.sz. barlangkataszteri egység barlangjai Л978. évi bar- 
langkataszterezési pályázat/. Kézirat, MKBT, Dók. Szakosat. 

/1979.b./: A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata. Megjele
nés alatt a Teszprém megyei Muzeum Évkönyvében.

Л979.С./: Karsztvizgóook kimutatási kísérlete. Mejelenés alatt a Karszt és 
Barlangban.
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CH0LN0KY JENŐ - viZNYELOBARLANG

t:

K ÉSZÍTETTE  Nagy T. Ékes Cs. Kadarkai S . Miklós T
Cholnoky bgk. cs.

1979
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vízfolyás
о<1

KÉSZÍTETTE: Veress M., Hámos Z.

Cholnoky Jenő bgk.cs-
0^1

1979
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KÉSZÍTETTE• MizerákA. Miklós К.
Cholnoky Jenő bgk. cs. 

1979
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/4 TÖRKÜLIKAK KÖRNYÉKÉNEK HELYSZÍNRAJZA

Cholnoky Jenő bgk. cs. 

1979.
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Kis-Tôrkülik

keresztmetszetek

KÉSZÍTETTE■' Futó M. Mizerák Á. Miklós K. 

Chotnoky Jenő bgk. cs.

1979
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LE Á N Y -B A R LA N G
It:

keresztmetszet

K ÉSZÍTETTE Miklós K. Mi zérók Á.

Cholnoky Jenó bgk. cs. 

1979
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OREGFOLYÁS viz GYÚJTÓ ÉSZAKNYUGATI TERÜLETÉNEK HIDROGRAFIAI
ÉS KARSZTMORFOLÓGIAI TÉRKÉPE

JE LM AGYAR AZ AT 
-, állandó viz folyás 
-«»— időszakos — »— 

felületi —  ”—  
Óregfolyás vízgyűjtő határa 
mellék völgy —  м —
víznyelő —  и —
állandó karsztforrás  
időszakos —  » —  

mésztufa , travertino

\.У\
\

f—
(—
Э

о-о
C--

\\
n\

r\

dolina
alakuló dolina

e—t: meder jellegű

víznyelővé beroskadás
időszakos víznyelő

r .  forráskarsztos beroskadás (nagyobb)
karsztoson fejlődő völgy
karsztos szurdokvölgy  
aktív viznyelóbarlang

inaktív --  « » --
maradvány barlang (csőszerű b )
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AZ ÖREGFOLYÁS JOBBPARTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK HIDROGRAFIAI ES 
KARSZTMORFOLÓGIAI TÉRKÉPÉ (javított)

JELMAGYARÁZAT:
patak

ч-»ч. időszakos vízfolyás 

felületi vízbefolyás  

\ J  Öregfolyás vízgyűjtő 

határa 

víznyelő  

Q  dolina

víznyelővé fejlődő 
dolina

____ . víznyelő vízgyűjtő
határa

'j' karsztforrás

AJ mésztufa, travertinó

meder jellegű b e - 
roskadás

^ karsztoson fejlődő
S völgy

karsztos bemélye
dés
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Ö R EG  F O L Y Á S -S Z U R D O K Á N A K  B A R L A N G JA

KÉSZÍTETTE ■ Mizerák B. Futó M. Miklós K. Mizerák Á.
Cholnoky Jenő bgk. cs.

1979
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А  А  В  В ' С C D  D 1 Е  Е '  
keresztm etszetek

»
KÉSZÍTETTE^ M izerák В. Futó М. M iklós К  M izerák Á. 

C holnok y Je n ő  bgk. cs.

1979
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G Y E N E S P U S Z T A  3 s z  v iZ N Y E L O B A R L A N G

C h o ln o k y Je n ó  bgk. cs. 

1979
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G YEN ES PU S ZTA I 12sz. V ÍZ N Y E L Ó B A R L A N G

k e re s ztm e ts ze t

KÉSZÍTETTE^ Csonka Cs. Jakab l Kocsis T
Chotnoky Jenő bgk. cs

1979
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Gy-12 víznyelő bar lang axonometrikus
képe

KÉSZÍTETTE Kocsis T
Cholnoky Jenő bgk. cs.

1979
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A  K Ö V E S -Á R O K  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é n e k  h i d r o g r á f i a i  é s

K A R S Z TM O R F O LÓ G IA I T É R K É P E

JELMAGYARÁZAT■■

,ösz ]o
bazalt j

felszínen

időszakos vízfolyás 
'' Köves-árok vízgyűjtőterületének

határa 0 1 2 3 í  SOOm
I----------------- 1________ I_________ I_________I________ I

~  ’ ' víznyelők vízgyűjtőterületének
határa

— -*■) időszakos víznyelő 
_ h» © víznyelővé alakuló dolina

C5-S) vakvölgy 
(П időszakos vlznyelőbarlang

KÉSZÍTETTE■ Gyurmann Cs
Cholnoky Jenő bgk.cs. 

1979
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K Ó R IS G Y Ö R G Y - H E G Y I -  B A R L A N G

k e r e s z t m e t s z e t e k

K E S Z I T E T T E : M iz e r á k  B. M iz e r á k  Ä . F u tó  M.

C h o ln o k y  J e n ó  bgk. cs.

1979
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K Ó R IS G Y Ö R G Y -H E G Y I -  S Z IK L A H A S A D É K

k e re sztm e tsze t

K É S Z ÍT E T T E  M iz e rà k  B. M ize rá k  A. M ik lós  K. 

C h o ln o k y Je n ő  b g k  cs.

1979
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M A C S K A U  К  V ÍZN YELÖ B AR LAN G

0 5 m

kér esztmetszefek KÉSZÍTETTE■ Gyúr marin Cs.Csókyl. 
Kalóz L

Cholnoky Jenó bgk. cs.
1979
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A Cholnokv Jenő barlangkutató csoport 1979« évi .jelentésének tartalom.1 egyzéke
1. A csoport élete, tevékenysége /Veress M./
2.1. Hárskutl-fennslk kutatása
2.1.1. Megfigyelések /Veress M./
2.1.2. Karsztmorfológiai térképezés /Veress M./
2.1.2.1. Karsztmorfológiai térképek értékelése
2.1.2.1.1. A vízgyűjtő ÉHY-i része
2.1.2.1.2. A Klein-pusztai magaslat 
2.1.2.2.3» Az Öregfolyás vízgyűjtője
2.1.2.1.4. A Lazsnyakuti-dülő környéke
2.1.2.2. Komplex viznyelőtérképek
2.1.2.2.1. Kiegészítő megjegyzések a komplex térképek földtani részéhez /Futó J./
2.1.2.2.2. Kiegészítő megjegyzések a komplex térképek morfológai részéhez /Veress m ./
2.1.2.3. Karsztmorfológiai térképezés során összegyűjtött adatok feldolgozása /Veress М/
2.1.2.3.1. Karsztobjektumok eloszlásának vizsgálata
2.1.2.3.2. Víznyelők adatainak vizsgálata
2.1.3. Karsztos mélyedésekhez vezető medrek vizsgálata /Veress M./
2.1.4. Karsztos mélyedések tömegmozgásai /Veress M./
2.1.5. Felszíni karsztformák keletkezése és működése /Veress M./
2.1.6. Hidrológia vizsgálatok /Veress M./
2.1.6.1. Jelzési kisérlet B-^-vel
2.1.6.2. Források vizének vizsgálata
2.1.7. Klimatológiai vizsgálatok /Veress M./
2.1.7.1. A K-l-es víznyelő heroskadásának léghőmérsékleti viszonyai /87. ábra./
2.1.7.2. Héhány víznyelő léghőmérsókletének összehasonlítása /88. ábra./
2.1.8. Növénytani vizsgálatok és térképezés víznyelőben Hidasiné Horváth K.,

Kreszné Kovács Gy./
2.1.9. A fennsik barlangjainak kutatása /Veress M./
2.1.10. Terepbejárások
2.1.10.1. Terepbejárás a Ilomód-árokban /Kocsis T./
2.1.10.2. Terepbejárások a Kerteskő-szurdok környékén /Veress M./
2.1.11. Feltáró munka
2.1.11.1. Feltáró munka a "Cholnoky Jenő" /Н-l/ víznyelő barlangban /Nagy T./
2.1.11.2. Feltáró munka a Klein—puszta^- /К—1/ jelű víznyelő barlangban /Somogyvári R./
2.1.11.3. Feltáró munka a Gyenes—puszta^-̂  /Gy—12/ jelű víznyelő barlangban /Csonka Cs., 

Jakab I., Kocsis T./
2.1.12. A Hárskuti-fennsik kutatásának összefoglalása /Veress M./
2.2. Csesznek környékének kutatása /Veress M./
2.2.1. Karsztmorfológiai térképezés
2.2.2. A Csesznek környéki barlangok genetikájára irányuló vizsgálatok 
2.2.3« Újabb adatok a hasadék és csőszerű barlangok hőháztartásához
2.3. Kab-hegy kutatása
2.3.1. Kab-hegy földtani leírása /Gyurmann Cs./
2.3.2. Adatgyűjtés /Gyurmann Cs./
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2.3*2.1. Hidrológiai megfigyelések a Kab-hegyen
2.3.2.2. Megfigyelések a Köves-árok vízgyűjtő területén
2.3*3* A Maoskalik kutatása /Clyimnaan Cs./
2.3*3*1* Feltáró munka
2.3*3.2. A víznyelő és a barlang morfológiája 
2.3*3*3* A Maoskalik egyéb adatai
2.3.4. Adatok a Bujó-lik morfológiájához keress M./
2.3.5* Néhány megjegyzés a Kab-hegy karsztosodásához /Veress Ы./
2.4. Egyéb terepbejárások /Veress M./
2.5. Néhány megjegyzés a hegység karsztosodásához /Veress M./
3. A tátrai tábor /Schneidler J./




