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* мтУ.ЯТПГТ KARSZTKUTATÓ CSOPORT JELENTÉSE AZ 1980. 
lfrVRRN VÉGZETT MUNKÁRÓL

Hónaki László

1./ A mnnkaterv és tel.ieBitése
Csoportunk az 1980 évre tervezett feladatait teljesítette. A terven felül további munkád 
kát is végzett. Az alábbiakban röviden, témacsoportok szerint adunk értékelést.

A csoport tudományos tevékenysége
A regionális karszthidrogeológiai és pszeleológiai szintézis elkészítését célzó kataszte- 
rezö munkát folytattuk. Ennek részét képezte a munkabizottság keretében elkészített 
"Nyugat-mecseki karszt II. része 1980." cimmel két kötetre terjedd anyag Összeállitása, 
melyet a KFH, MÁFI, MÁÉI Déldunéntűli Területi Szolgálat és az MKBT egy-egy példányban 
megkapott. Karszthidrogeológiai kutatómunka során a vizszint változások mérését, ée a 
karsztviz triciumra történd mintázását, valamint forráshozam méréseket is végeztünk.
A korábbi geofizikai mérések felújítását a tervünknek megfelelden beindítottuk.

A csoporttagok továbbképzése
Külön tanfolyamon egy tagtársunk vett részt /Téglás Judit/, mig a többiek különbözd he
lyeken esetenként a saját és társegyesületek rendezésében tartott eldadóüléseket láto
gatták.

A csonortrendezvéavek
Az MKBT Déldunántuli Terület szervezettel és a TIT Baranya megyei szervezetével közös 
rendezésben Dr. Jakucs László felkérésével, két igen sikeres előadóülést szerveztünk meg 
/október 15-án/ az alábbi cimekkel:

"A karsztjelenségek mint biológiai produktumok"

"Az aggteleki barlangok a kutató szemében"
Ezt megelőzően a szinesdia-esten élménybeszámolót tartott meghívásunkra Fónyad Béla a 
rendszeres heti klubösszejöveteleink egyikén /július 21./ "Az erdélyi barlangkutató expe
díciók" cimmel. Klubösszejövetelt a MÉV Ságvári Endre Művelődési Házban az év folyamén 
45 esetben tartottunk.

A csonorttagok publikációi - kirándulásvezetők
Ez évben még nem jelent meg nyomtatásban egyetlen tagtársunktól sem szakcikk, bár ilye
nek kézirata már a szerkesztő kezében van. Ezek közül megemlítettünk kettőt:
Rónaki László: Barlangi túrakalauz /Mecsek/ p. 44 + táblázat + 14 ábra, valamint 
Rónaki László - Konrád György: A mecsekhegységi dolomitok és karszthidrológiai sajátossá
gai p 5 + 2 ábra. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hidrogeológus hallgatóinak ta
nulmányútja során ez évben is felkérésre kirándulásokat vezettünk a mecseki karszt bemu
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tatására.

A feltáró kutatás

Kutatási engedély beadásának mellőzésével feltárást nem végeztünk, csak a kateszterezési 
programban szükséges bejárati nyilások szükségszerinti kibontáséra került sor néhány eset
ben.

Egyéb nem tervezett munkák

A csoport a betervezett kateszterezési munkával megegyezd feladatra munkabizottsági meg
bízást vállalt és a jelentést határidőre elkészítette. Ezen felül a Magyar Hidrológiai 
Társaság Baranya megyei Szervezetében a "Felszín alatti vízkészletek munkabizottsága" 
keretében a Tettye forrás feltárására készített tanulmányban több taggal jelentős munkát 
végzett, valamint a Pécsi Bőrgyár Tározórendszerének hidrogeológiai vizsgálatát kezdte 
meg az MKBT megbízásra. Utóbbi zárójelentésének elkészítése folyamatban van.

2./ A kataszterező munka eredményei

A munkabizottsági jelentés anyaga: Az előző fejezet elején utaltunk a "Mecseki Karszt" 
cimü munka 2. részének elkészítésére, ami két kötetből áll. Ebben foglaltuk össze a Ny-i 
Mecsek középső részének vízföldtani és szpeleológiai viszonyait, valamint a karszt- ée 
barlangkateeztérét.
így az első kötetben a Mészégető és a Toplica források vízgyűjtőit, mig a második kötet
ben a Vizfő-forrás vízgyűjtőjét vizsgáltuk.
E munka során 1980-ban 129 objektum kataszterbevétele történt meg leirással, térképpel, 
szelvényekkel. Felsorolásukat a legfontosabb adataikkal az itt csatolt táblázatban állí
tottuk össze.

A_ munkabizottsági agyagban nem szereplő egyéb kataszterező barlangok

Az év folyamén a beremendi kőfejtőben két barlang tárult fel, melyekről fotódokumentáci
ót készítettünk, felmértük és leírását röviden itt közreadjuk.
Az alább leirt barlangok anyaga az 1978-ban készített "A,Villányi hegységi karszt" bar
langkataszteréhez illeszkedik és a szükséges kiegészítés részét képezi. így a mellékelt 
helyezinrajzon az újabb barlangok számozása folytatólagosan a tizenhárom és a tizennégyes 
sorszámot kapta. A helyszinrajzon feltüntettük a 13-as számú barlang helyén a korábbi 
kataszbérezéskor /1977-78/ rögzített bányafal helyzetet, amikoris itt a +143-88 szinten 
a falban vörös agyag, fehér kristályos képződmények és kisebb nyitott üregek utaltak a 
közeli barlangjáratra /ld. a Villányi hegységi karszt 3. kötet fotódokumentáció/.

A Beremendi 13-as számú barlang

A +143-as szint bányafalának K-i irányban történt előrehaladása sorén 1980 junius első 
napjaiban a bányaszinten mozgó gépek alatt a kőzet beszakadt és rövidesen közel 1,5 m 
akna vált szabaddá. Elsőként Magusics Mihály ereszkedett le, de néhány méter mélyen lévő 
szikla omladékon túl nem jutott.
Az első felderítő leszállást 1980 VII. 5-én hajtottuk végre. /ICÖvesdi «J., Fentős Ce.,
Téglás J. és Rónaki L./
Később felmérő és fotótúrókat bonyolítottunk le. All. 6. és VII. 12. Téglás J. - Rónaki L./



- 168 -

JÓSZERENCSÉT A K N A B A R LA N G
TÉRKÉPE, FÜGGŐLEGES METSZETE ÉS KERESZTSZELVÉNYEI

SurkesztetU' Rónaki Loszló 1980. V.

Mecseki Karszt kutató Csoport

MEGJEGYZÉS
A potgon mérés tervezési vázlathoz bán/ászkompasszol 
feszített pontokkal történt A 10-A8 m közötti szaka
szon a drótkötél létra m ia tt a vasmentesseg nem

v o l t  b i z t o s í t v a

A metszeteken a vonalkazott részek a padokat

jelölik

Alsó-terem
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CSEPPKÖVES ZSOMBOLY

S z trk *  R ó n a k i  L á s z ló  1980.
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VÁZLAT A BEREM END 13-AS BARLANGRÓL
NYÍLÁSA a KŐBÁNYA КЗ AS SZINTJÉN 1980 JÚNIUSÁBAN 

SZAKADT BE
Sz*rk*szt«tt«- Rónaki László 1980
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BEREMEND 14.5z. BARLANG
/A*119-es szint felett a bányafalban 1980 júliusban megnyílt, majd lerobban

tott üreget felmérte Rónaki László és Téglás Judit/
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get, melynek É-i rászán beszűkülő kürtő rövid, távolság után elzáródott. Dál felé halad
va újabb szűkületen kell átcsúszni, majd 38 m mélyen egy "Hókristály fülke"-be jutunk. 
Ennek alját vastagon fehér aragonit murva fedi. A fülke legmélyebb része 42 m-ben zárt.
A mérőzsinór 47 m hosszúságot jelez.
A visszatérés a fölázott agyagos szakaszokon megerőltető tornamutatványokat igényelt 
mindaddig, mig a közlekedés megkönnyitésére hágcsókat nem helyeztünk el.
Az üzemvezető /Szőke József/ tájékoztatása szerint a szint lefejtésére még ez évben sor 
kerül, igy a barlang megsemmisül. Az elkészített térképek és szelvényét itt a 15, ábra-:: 
ként csatoljuk.

A Beremehd 14-es számú barlang

A +119 m-es szint felett 22 m-rel a meredek bányafalon julius első napjaiban láthatóvá 
vált robbantás után egy nyilás. Mivel a következő szelet robbantását 8.-ára tervezték, 
igy 6-án /vasárnap/ a barlang kataszterezését sürgősen elvégeztük. Fotókat is készítet
tünk. A bányafalon felmászva 0 0,8 m-es Ívesen nyíló bejáraton behatolva 6 m hosszú bor
sókő képződményekkel borított falfelületekkel határolt lapos üregbe jutottam /Rónaki L./ 
Az ÉNy-i oldalon 20°-os csapású hasadék - ugyancsak borsóköves falakkal - vezet a mély
be. Az 5- méter alatt ez dél felé is folytatódva szűk üreget képez, melynek végén 0,5 m 
mély üreg van.
Az É-i irányban 0,5 m széles hasadékban 12,5 m mélységig tudtam lejutni, ahol a robban
tásból behullott kőtörmelék a továbbjutást elzárta.
A bejárati lapos teremben megtaláltam a következő szelet robbantásához ferdén föntről 
mélyített fúrólyukat, mely az üreget átharántolta.

3./ A tudományos munka és eredményei

Az elmúlt évek jól bevált gyakorlatát folytatva a karsztvíz folyamatos vizsgálatát vé—  
geztük. Emellett a megbízásos munkabizottsági feladat megoldásokra is sor került. Az évi 
tervünkben szerepeltetett geofizikai munkák beindítására is sort kerítettünk azzal, hogy 
a korábbi mérési eredményeket Várhegyi András geofizikus tagtársunk értékelte és a továb
bi feladatainkat újabb mérési módszer bevezetésének javaslatával meghatározta.
E három témacsoportot az alábbiakban részletezzük:
A karsztviz vizsgálata

Az évek óta folytatott rendszeres tricium vizsgálathoz kéthavonként gyűjtöttünk 
mintákat, melyek feldolgozását a VITUKI végzi Dr. Dénes György vezetésével.
Ennek a vizsgálatnak értékeléséhez nem mellőzhető a karsztvizszint és hozam változásának 
ismerete.
A Szárazkút környékének 1 : 1000 léptékű dolinatérképét is elkészítettük.
Munkabizottsági tanulmányok

Két szakvélemény elkészítésében vettünk részt. Az egyik а 1ШТ, a másik a MKBT 
keretében készült. A felszín alatti vízkészletek témabizottsága /vezetője: Koch László/ 
révén készítette "Szakvélemény a tettvei karsztviz további feltárására, különös tekintet
tel a pécsi pincerendszerek problémájára" címmel /p. 23 + 12 melléklet/ Pécs 1980 decem
ber elsejével a tervezőirodának továbbított anyaghoz felhasznált nyers tényvázlatot itt 
alább adjuk. A tanulmányhoz csatolt ábraanyagból egy átdolgozott egyesitett illusztráci
ót mellékelünk Rónaki László szerkesztésével, felhasználva Dr. Kassai Miklós, Koch László 
és Soós Józsefné által szerkesztett ábrákat.
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Földtan
Általános ismertetése a FTI 1977-ben készített "Vízföldtani szakvélemény" / А  Pécs tettyei 
lap vízföldtani vizsgálata. TSz 77/7-312/-ben található, de ezt kiegészíteni az 1979-ben 
készített "Mecseki karszt" /1. rész I. kötet/ cimü JKBT munkabizottsági tanulmányban fel
lelhető leírás. Utóbbiban a terület bőséges bibliográfiája is fellelhető Ad. MÁFI Dél
dunántúli Területi Szolgálat/.
Vizföldtan
A fent hivatkozott munkákban a részletek megtalálhatók. A lényeg: a pécsi karszt tömege 
viszonylag kevésbé karsztosodott. Erre utal a felszini karsztformák gyér előfordulása 
és külön kis területekre korlátozott volta. Ennek ellenére bizonyítékok vannak a jelleg
zetes vizvezető barlangjáratok létezésére. Ad. Pucher J., Schmider A. BKI 1972. és 
Rónaki L. 1979//
A forrástól 2600 m távolságban mélyített kutatófúrásokban a karsztvizeket csupán 23 m-rel 
találtuk magasabban, ami egyértelműen barlangjárat közelségét és a Tettyével való kapcso
latát jelzi., /viznyomjelzés v = 310 m/пар/ Ebből - figyelemmel a korábban /1967. Rónaki 
L./ leirt feltételezésekre - következik, hogy egy barlangjárat a Tettye forrás felé e 
térségben a vízzáró fekü képződmény közelében csaknem ezzel párhuzamosan alakult ki nyu
gatról kelet felé húzódó nyomvonallal. Ennek folytatásában a forrástól 3700 m távolság
ra 124 m-rel találjuk magasabban a karsztvizszintet, majd távolabb 4400 m-re a Tettyétől 
egy dolinában 1965-ben sikeres viznyomjelzés 780 m/nap áramlási sebességet adott /lásd: 
Hidrológiai Tájékoztató 1977/. E vonalon találjuk a Hunyadi út keleti partoldalában 
+ 306 m magasan azt a hajdani forrásbarlang maradványt, mely valószínűleg a Tettye ősi 
kilépési helye lehetett, mignem a fiatal kéregmozgásokkal megemelkedett karsztos tömeg 
felszin alatti eróziója a mai kilépési hely felé vezető barlangfolyosóval az ősi forrás- 
járatokat lecsapolta.
A FTI által a barlang közelében - attól nyugatra - mélyített H-4 /+ 252 absz. m vsz./ 
és H-3 /+ 249 m absz. m vsz./ fúrások által feltárt vizszint - véleményünk szerint nem 
a valódi karsztvizszint, hanem attól jelentősen magasabban - lehçt, hogy "lebegő karszt- 
vizszint" - ami a szökevény karsztvíz e helyen /- az izzóhipszás folytonossága alapján -/ 
félremagyarézható téves következtetésre adhat okot. Azaz az itteni vizkiáramlás mennyi
sége jelentéktelen és nem a támaszkodó - csupán a leszálló karsztvizövhöz tartozó.

A geofizikai kutatómódszerek alkalmazása
Tájékoztató a Nyárásvölgyi barlang és vizfeltárás lehetőségeiről.
A felszin alatti vizfeltárásra szóba jöhet a karsztmészkőbe /barlangjaival/ és annak fe- 
küjében lévő kampili lemezes mészkő.
A vizfeltárás lehetőségei a karsztos ősszletben igen szűkén területi határokra szorít
koznak. Ennek oka, hogy a karsztosodottság mértéke a völgy vonalának irányában Ny felé 
haladva agy határon túl hirtelen lecsökken.
E határ egyben az Abaligeti barlang vízgyűjtő területének Ny-i határéval egybevágóan 
vonható meg.
A Nyárás völgyben a jól karsztosodottnak mondható mészkőösszlet tehát az A - 4 . ez. fú
rástól Ny-i irányban 1700 m hosszúságban vizsgálható.
E szakaszon több kísérleti mérést végzett a MÉV Kutató Mélyfúró Üzem geofizikai csoportja, 
mely a karsztosodottság mértékének szelvénybeni változását volt hivatott felderíteni.
Már az előzetes geoelektromos mérések alapján több olyan zóna vélt kijelölhetővé, melyek 
felszínalatti vizjáratra vagy vízmentes üregekre, ill. egységes szerkezeti vonalakra
utaltak.
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кг 1,4 ж 0,9 m-ea nyiláaon hatoltunk be a barlangba. Ez egy tektonikus litoklázis rész
ben agyaggal kitöltött része, mely csontmaradványokat is tartalmaz. /Dr. Bidló Gábor 
meghatározása az eljuttatott mintákból./
Leereszkedve az első gömbfülkébe 2 m mélységnél az emlitett tektonikát kitöltő agyag 
okkersárga és tóglavörös szinben váltakozik. A gömbfülkében 4,5 m mélyen DK-re kb 6 m 
távolságig benyúló fokozatosan összeszűkülő lapos üreg van kristályos falfelületekkel é3 
vörös agyagerekkel. Az üreg mennyezetén felvezető - de frissen behullott kövekkel eltő- 
mődött járatot figyelhetünk meg. Az első gömbfülkéhez lejjebb 2-4 m átmérőjű újabb fül
kék kapcsolódnak. A 7. és 9. m-nél egymás alatt két féregjératszerü 0 1 m-es szintesen 
nyújtott gömbölyitett felületű üregek vezetnek ÉNy-i irányban.
Lejjebb ereszkedünk és a 12. m-nél a lehullot kőtömbökön állva DK felé felmagasodó göm
bösen kialakult ovális termet látunk. Ellenkező irányban lejtősen folytatódik lefelé a 
gömbalakú üregek sora.
Oldalt egy frissen eltömődött járat vezet fel az első fülkéhez.
A bányából behullott törmelékhalmazon lecsúszva a 13 méteres mélységnél egy "kristálygát“' 
hoz jutunk, mely a hasadékszerü barlangfolyosó alján keresztben magasodik.
A folyoso tovább fehér kristályos /aragonit?/ falakkal igen szép látványt nyújt, különö
sen az azt átszövő 1-5 cm-es litoklázisok, melyeket vörösagyag tölt ki. A barlang első 
szakaszában feltűnt, hogy a sötétszürke mészkő igen érdekes korróziós átalakult felüle
tekkel lendelkezik. Helyenként kagylóhéj-maradványszerű 3-6 cm-es Íves alakzatok szinben 
is eltérő kipreparálódott formái jelentkeznek, liásutt fröccsentésszerü szórt sötét felü
letek is láthatók. /Lehet, hogy a robbantás hatására?/ Az utóbbi sok csapadék leszivárgó 
vizétől a falakon puha málló világos sötét szinü massza képződött. A kristályos fehér- 
szinü képződmények is puhák, ujjal benyomhatók. /4-5 cm-t zsugorodnak/
Tovább haladunk a 13. m mélységtől 310 0 irányú hasadékszerü fehér kristályos felületek
kel borított járatban, melynek Ny-i oldaléban gömbfülkéből 0,6 m-es átbújó nyíláson be
juthatunk egy kis aknába /0 1 m/. üég az oldalaknába behatplás előtt a tektonikus hasa— 
dék tova vezető szűkületét egy függőlegesen levezető, de lent a hasadékkal távolabb ta
lálkozó bővebb járatba sikertelenül próbáltunk lecsúszni. A porlódó szirom és habszerü 
aragonit bevonat érdes felületében az overál szakadozott, végül a lehatolás meghiúsult.
Az oldalaknak 2 m-rel az átbújó alatt vörösagyaggal borított párkány után DK-i irányban 
rövid járatrész következik rendkívül sok és sötétvörös szinü agyaggal,./Bidlósár - elne
vezés tőlünk/. Innen egy "kétlyukas kürtő" - be ereszkedünk. A kürtő DK-i vak részét kb 
21 m-es mélységben egy vékony /0,1-0,2 m/ tarajszerü fal izolálja, további 1,5 m mélysé
gig. Az ÉNy-i aknán lehet leereszkedni, melynek gömbös alakzatú falfelületét lekvérszerü 
szürke agyagos málós termék borítja. így itt a 25. m mélységnél a végig kifeszitett mé
rőzsinór hosszúsága 32 m-t jelez.
A talp fölött 0,5 m-rel magasabban szintes kristálypárkány van a DNy-i oldalon. Itt az 
üreg 2 2 0 / 5 0 °-os helyzetű kb 0,8 m-es breccsával töltött agyagos litoklázis mentén jött 
lére. DK-re a lejutási helytől 6 m távolságban - felmászva néhány métert - egy hasonló 
nagyságú gömbös formákból alakított terembe jutunk. Itt a déli végén 2 m átmérőjű gömb
fülke mélyén az aljéból 0,2 m széles ősi forrósjárat mélybe vezető maradványa látható.
Az ellenkező irányban a teremtől leereszkedve a hasadék ÉNy-i folytatásaként kialakult 
gömbfülke végén hasonló forrósjárat szűk csatornájára leltünk.
A hasadéktól Ny-rn gömbfüzérből kialakult aknába traverzálhatunk. A 35. m mélységnél a 
falak egyöntetűen fehér aragonit kristályokkal és amorf habszerü felületekkel csillognak. 
Egy kiékelődő hasadék fenekén lisztszerü és murvaszerü aragonithalom gyűlt össze. DK-i 
irányban egy szűkületen átbújva több egymásba szakadó'/ gömbfelület alkot tágasabb üre-
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A további mérések célja tehát anomáliák szelektálása és helybehatárolása volt.
A vizfeltárás lehetőségének elméleti alapjait, a Nyárásvölgytől D-re elhelyezkedő víz
gyűjtő területről a felszín alatt kialakult csatornás hidrográfiai rendszeren az erózió
bázis felé lefolyó viz alkalmas helyen történő megcsapolása képezi.
Ez történhet a leszálló kareztvizövben a vizjárat közvetlen feltáráséval igen kis mély
ségből, vagy annak közelében a szerkezeti mozgásokkal fellazított zóna megcsapolása ré
vén az állandó /támaszkodó/ karsztvizövből akár a teljes anizuszi rétegsor átharántolá- 
séval.
A leszálló öv az A-9 az. fúrás adataira támaszkodva, itt a szóba jöhető vőlgyszakaszon 
20-tól 30 m-ig terjed.
Az anizuszi összlet feküje Wéber Béla által szerkesztett nyugatabbra eső szelvények kü
lönböző változatai alapján 280-400 m mélységig várható.
A kampili lemezes mészkőből viz e helyen tehát csak a fenti mélységeket meghaladó fúrás- 
mélységekkel tárható fel.
Az eddigi kutatásaink ismeretanyagára támaszkodva a kampili lemezes mészkőösszlet szerke
zeti mozgásokkal megbontott zónája, még az agyagos kifejlődésü részen is jó vizadó képes
ségűnek bizonyul. Ilyen megfontolásból a szerkezeti vonal közelében telepitett karsztfel
táró fúrás elégtelen vizadó képessége esetén, a továbbflírással bekapcsolt kampili réte
gekből a vízkivétel fokozható. Ez esetben figyelembe kell venni a kampili összletben 
tárolt viz karsztvizszintnél általában magasabb piezometrikus szintjét, mely réteg kom
munikációt okoz.
A szerkezeti vonalak nyomozása érdekében a mecseki triászban végzett irányitottsági vizs
gálatok /Rónaki L. 1971./ adatainak felhasználásával a területre vonatkozóan előzetes 
összehasonlításra nyílik mód, Rebró Károly által a Nyárás völgyben két feltárásban mért 
litoklázis adatok ismeretében, /ld. Rónaki László: Tájékoztató a Nyárásvölgyi vizfel- 
tórás lehetőségeiről. Kővágószőlős, 1975 október 15. MÉV Kutató - Mélyfúró Ü. p. 4+4 
rajz./
Ebből teljes egyezésként az É-D irány, mint az Abaligeti barlangban kimutatott litoklázis 
irányítottság domináló értéke, egyértelműen létezik /27 %-os előfordulás/.
A mecseki aknabarlangokban mért 170 °C-os leggyakoribb litoklázis iránytól csak 5 C-os 
eltéréssel /165 °C/ jelentkezett a második /Varisztiddéllal azonos/ irányitottsági ano
mália.
Ugyanilyen mértékű eltéréssel itt 60°— ban határozható meg a mecseki triászra érvényes, 
általunk észlelt 56°-os irányú /Alpinak megfelelő/ nagyszerkezeti vonallal litoklázis 
anomáliája.
Az Abaligeti-barlang általunk mért folyosó iránya 18°-os /Prevárisztidnek megfelelő/.
A litoklázis diagrammon úgy tűnik ez a 10°-oe iránynál jelentkezik, egész kicsi előfor
dulási százalékban.
A mecseki aknabarlangok második litoglézis anomáliájaként kimutatott 70°-os irány, itt 
az Alpina megfelelő irány előfordulása között 64°-nél jelentkezik.
Ez az összehasonlító értékelés Nyárásvölgyi feltárások további litoklázis méréseivel 
még pontosítható.
A Nagymecseki karsztforrások lehatárolásával kapcsolatos vizsgálatok sorén / Rónaki 
1970 / a tárgyi területet a földalatti vizjáratok kialakulására vonatkozóan fontosnak 
ítéltük. Ez támasztotta aló Nyárás és a Viganvéri-völgyektől D-re, illetve Ny-ra eső 
vízgyűjtőn végrehajtott két viznyomjelzési kísérlet értékelése. /1967-ben XX. ezámmal 
Szóraztói víznyelőbe és XIX. számmal jelölve a 3189/a számú fúrásba juttatott festék
nek az Abaligeti-barlangóél történt megjelenése/. A Száraz-tó környéke, mint lefolyás
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nélküli karsztterület egyértelműen a hidrográfiai jératrendszer súlypontja, melytől a 
föld alatt állandó vízfolyás kiindulását kell feltételezni.
Az előzetes geoelektromos mérések értékelésénél Baranya I. olyan három anomália sávot 
jelölt ki, melyek a litoklázis diagrammok fő irányéval is egyeznek /a Száraztói-viznyelő-. 
tői indítva/.
így a 4610-4690, a 4770-4810 és a 4970-5050 szelvény folyóméterek közül a vízre perspek
tivikus járat kiválasztására Szarka Rudolf javaslata alapján "töltött test" módszerrrel 
történtek geoelektromos mérések. Ekkor a Száraztói víznyelőben tömény sóoldatot juttató 
tunk, melynek hatását próbálta kimutatni a geofizikai csoport. Ebből 5060-5090 m között 
jelölték ki a vizjárat helyét. A geofizikai kísérlet pontossága a kívánalmakat kielégíti, 
úgy a jelenleg kijelölt 50 m hosszú szelvényszakaszon legalább 5 db 55 m mélységű kereső 
fúrás lemélyítése szükséges annak eldöntéséhez, hogy melyik ponton lehet sekély kúttal 
jó viz kiemelő objektumot létesíteni. Ez egyébként járható barlangfolyosó feltárásét ered
ményezheti. A méretek további pontosítása kockázat vállalását csökkentené. Ezért kértük 
fel üj tagtársunkat /Várhegyi A./, hogy a régi méréseket kiértékelve tegyen javaslatot a 
további vizsgálatokra, Erről összeállított dolgozatét alább közöljük.

A geofizikai mérések
Karsztosodott mészkőterületeken a felmerülő kutatási feladatok megoldásában a geofizikai 
mérésektől jelentős eredményeket vártunk. Különösen a geoelektromos módszert emelhetjük 
ki a karsztterületeken sikerrrel alkalmazott geofizikai eljárások közül. Alkalmas a tek- 
tonizált, elvizesedett zónák kimutatáséra azon az alapon, hogy ezek környezetükhöz képest 
jelentősen csökkent ellenállással jelentkeznek. A karsztos üregek, barlangok is kutatha
tók amelyek jelenlétében az ellenállás megnövekedéséből következtethetünk.
A MÉV KMI geofizikai csoportja a vizfeltárés lehetőségének vizsgálatára végzett geoelekt
romos méréseket a Nyárésvölgyben, a mellékelt ábrán feltüntetett profil menzán.
A vizfeltárás elvi lehetőségét a Nyárásvölgytől ű-re elhelyezkedő vízgyűjtő területről a 
felszín alatt kialakult csatornás hidrográfiai rendszeren az erózió-bázis felé lefolyó 
viz alkalmas helyen történő megcsapolása jelenti. Az alkalmas helyek /felhasznált, tekto- 
nizált vizvezető zónák/ kimutatását célozták a mérések.
Az előzetes geoelektromos mérések /kombinált szelvényezés és szimmetrikus szelvényeséé/ 
alapján több kisebb ellenállású zónát különböztethetünk meg. A földtani adatokat figye
lembe véve Baranyi I. három valószínű sávot jelölt ki a 4610-4690, a 4770-4810 és a 
4970-5050 szelvény folyómétere között, amelyek vizfeltárásra a legalkalmasabbak lehetnek. 
A további kutatás Szarka Rudolf javaslatára a töltőtest módszerével történt, amelynek 
célja a fúrásos kutatásra is érdemes hely meghatározása volt. A töltött test módszerrel 
mérés azon a feltételezésen alapul, hogy az egyik távelektród jól vezető testbe, azaz a 
jelen eeetben a környezeténél jóval kisebb ellenállású kőzetbe kerül, és ezért a vezető 
test közel azonos potenciálra kerül. Az elvégzett mérés egy jelentős anomáliát adott az 
5090 - 5 méter pontnál, amely az egyik tápelektródot és a profilt összekötő kis ellenál
lású zónát jelez.
A legvalószínűbb földtani értelmezés szerint a kis ellenállású zóna egy vezetőrendszernek 
vízszállítására legalkalmasabb részét jelöli ki.
A töltött test módszer két mérési sorozata között elvégzett sózás a kőzet ellenállásában 
jelentős változást nem okozott, az eltérés a hibahatáron belül van. Az indukciós mérés a 
szimmetrikus szelvényezés eredményeit erősítette meg. Ahhoz képest többlet-információt 
nem hozott. A következőkben néhány új geoelektromos módszer bevezetésére teszünk javasla
tot, amelyektől a karsztkutatásban eredményekre számíthatunk.


