
any optional physical p roperty  — as coefficient — 
the other physical characteristics can be calculated by 
known equations. For coe.ffinient the flow  curve 
(straight line of liquidity) is the m ost suitable. To 
introduce the relationship  betw een the physical 
characteristics figure 1. shows the functions of flow, 
shrinkage and unconfined com pressive strength  of 
soil. Since the ir values a re  dependent on the 
m agnitude of friction of soilphases (solid, a ir and 
water) the geom etric data (physical characteristics) 
of the curves w hich express the correlation a re  re 
lated conceptions and can be calculated from  each 
other. (See tab le in  fig. 1.)

The correctness of the resu lt arrived  a t by logic, 
has been proved by exprerim ents. In  the test a ce r
tain .soil w as trea ted  w ith  chem ical agent an d  thus 
base-exchange w as brought abou t im m ita ting  the 
Process taking place in nature, and  so, d ifferen t soil- 
types (models), topochem ical varia tions w ere p rodu
ced. The am ount of chem ical agent used and PH 
values of the trea ted  soil are  show n in tab le I.

The m ineral com position of every model was 
cont.roled by derivatographic method. The m ineral 
structure of some model varied  during the chem i- 

treatm ent. These a re  noted. The d a ta  of flow 
A f N f ), of plasticity  (P, YP ), of shrinkage (Zs, 

A ZS . R. Zsi) and of unconfined com pressive strength

(w o', A a  , N a )  belonging to the m ost com pact state, 
w ere determ ined for each model by tests. The data 
a re  shew n in tables I, II, III, IV. In  possession of 
these data  charts w ere made, an d  the  ranging curves 
of flow, (in. fig. 2.), of shrinkage (in. fig. 5), and  of 
unconfined com pressive sterngth  (in. fig. 9) w ere 
determ ined.

Studying the relationship  betw een sections (A) 
of ranging curves a  clear correlation can be proved 
betw een shrinkage and flow (fig. 8.) as w ell as b e t
ween unconfined com pressive strength  and flow.

Calculating 1) N F for each physical characteris
tic an unam biguous relation can be seen: 

in fig. 3. i t  is proved th a t P  =  0,30 F 
in  fig. 4. it is proved th a t I p =  0,68 F 
in fig. 6. it is proved th a t Zs =  0,18 F 

in fig. 7. it is proved th a t Zs =  0,22 F
in fig. 10. it is proved th a t w  =  0,50 F
Thus it is proved that, the values of the physical 

characteristics of soil of the very  sam e m ineral o ri- 
gine and  identical grain-size d istribution, a re  depen
dent on each other. The physical characteristics and  
m etam orphosis by base exchange can be studied a t 
the same, tim e in  figure 12. I t  can be observed th a t 
H ion and  cations have contrary  effects on th e  dif
feren t physical characteristics.

A földtani adottságok befolyása 
a Kácsi és Sályí karsztforrások hozamainak változására

írta: Aujeszky Géza

Források vízének hasznosításakor az 
egyik legfontosabb feladat a  vízhozam nagysá
gának és időbeli változásainak megállapítása. 
A vízhozam pillanatnyi értéke egy ado tt forrás 
esetében elsősorban a csapadékviszonyok függ
vénye. A szakirodalom ban [1, 2] m ind karsztos, 
mind nem  karsztos források esetére  levezettek 
egy-egy általános, tapasztalati eredm ényeken 
nyugvó, összefüggést a csapadékviszonyok és 
forrásvízhozamok összefüggésére.

Egy-egy m eghatározott forrás vízhasznosí
tási célra történő igénybevétele során azonban 
' az általános érvényű törvényszerűségek 
szemelőtt tartása  m ellett — csak huzamosabb 
ideig tartó  rendszeres vízhozamm érési eredm é- 
nyek és részletes hidrogelológiai, valam int 
földtani vizsgálatok birtokában lehet képet a l
kotni a vízhozamingadozásokat befolyásoló tö r
vényszerűségekről. Ebben a tanulm ányban első
sorban a részletes földtani vizsgálatok jelentő
ségét óhajtjuk  kiemelni. Bem utatjuk, hogy egy

adott forrásterü let földtani adottságai hogyan 
befolyásolják a  vízhozam változásokat szabá
lyozó általános érvényű hidrogeológiai össsze- 
függéseket.

A k icsi és sályi források a Bükk hegység 
déli oldalán fakadnak. A kácsi források Kács 
község északi részén, a sályi Vízfő forrás pedig 
a Sály község m elletti L atorú t településtől 
ÉNy-i riányban körülbelül 1 km -re tör íel (1. 
ábra). A források vízét a Délborsódi Regionális 
Vízmű vízellátására óhajtják igénybe venni. A 
Regionális Vízmű Mezőkövesdet és még 9 k i
sebb környező települést látna el ivóvízzel. A 
táv la ti vízigény 9400 rn'Vnap.

Földtani viszonyok  
K á c s i  f o r r á s o k .

A kácsi források felső eocén mészkővel fe
dett középső triász mészkő határvetődése m el
le tt fakadnak [3] (1. ábra). A földtani adottsá
gok pontosabb m egism erésére az ÉM. Földmérő
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Je.'magyarozat
HOLOCEN 

~\ patakhoröalék

PLEISZTOCÉN  

fosi, agyag, meszlufb

noht.nohHufo, 
Роток, agyag

és Talajvizsgáló V állalat a források fakadási 
te rü le tén  1963-ban 5 db feltáró  fú rást m élyített. 
A feltáró  fúrások és a helyszíni m egfigyelések 
a lap ján  meg lehe te tt á llap ítan i [4], hogy a  Ká- 
csi patak  völgyében egy ÉNy—DK irányú  fő 
törésvonal húzódik, am ely  még a völgy elvég- 
ződése u tán  is k im utatható , ahol közvetlenül 
érin tkezik  egym ással a felső eocén m észkő és 
a  riolittufa. A fő vetővel párhuzam os m ásodla
gos jelentőségű vetők m elle tt a völgyben a fő 
vetőre közel m erőleges ÉK—DNy irányú  vetők 
is találhatók, m elyek szin tén  igen jelentősek. 
A forráscsoporttól nyugatra  húzódó felső eocén 
mészkő te rü le te t is délről egy ÉK—DNy irá
nyú törésvonal zárja  le, m ely a  forrás te rü le 
tén  is áthúzódik az ún. Tükörm edence fo rrá 
sainak közelében. A forrás csoport ÉN y-i ré 
szénél levő fő forrásnál is ta lá lható  egy ilyen 
ÉK—DNy-i h a rán tirán y ú  törésvonal.

Az ÉNy—DK irányú  fő vető tek in thető  
egyú tta l a fő vízszállítónak. A forrás zöme e 
vető m entén, illetőleg a vetők találkozási pon t
ja inak  környezetében fakad. A fo rrásterü le t 
északi részén levő források  vize hidegebb, a 
déli részen levőké melegebb. Az északi részen 
levő leghidegebb vizű források közé tartozó  ún. 
főforrás például 14° C hőm érsékletű, a  déli ré 
szen levő legm elegebb vizű Tükörfürdő 22° C 
hőm érsékletű. Az ÉTI által lé tesíte tt feltáró  fú 
rásokban végzett v ízhőm érséklet m érések sze
r in t a fo rráste rü le ten  14° C és 23° C között 
szinte m indenfajta  hőm érsékletű  víz előfordul. 
A hidegebb vizek északról a Bükk hegység fe
lől, a m elegebb vizek délről, a hegység fo ly ta
tásában  nagyobb m élységbe lezökkent m észkő
rögök felől á ram lanak  a vetődések m entén, és a 
forrás te rü le ten  összekeveredve különböző pon
tokon, különböző hőm érsékletű források for

m ájában  tö rnek  a felszínre. M elegvízű össze
tevő feltehetően a  legészakibb helyzetű  és leg
hidegebb források vízében is van. A keveredés 
lehetősége a földtani adottságok alap ján  fenn
áll. Valószínűsíti a keveredés tén y é t az a  kö
rülm ény, hogy még a te rü le t leghidegebb for
rása is 14° hőm érsékletű, míg a Bükk hegység 
kizárólag leszálló karsztvízből táplálkozó for
rásvizei 10° C körüli hőm érsékletűek. A k ü 
lönböző hőm érsékletű  források kém iai jellegé
ben tapasztalható  azonosság is [4] az t tám asztja  
alá, hogy a fo rráste rü le t északi, viszonylag h i
degebb vizű forrásai is ta rta lm aznak  m ár bizo
nyos m értékű  melegvizes alkotóelem et.

S á l y i  V í z f ő  f o r r á s .

A sály i Vízfő forrásai felső eocén mészkő 
ÉNy—DK irányú  letörése m entén  fakadnak  fel 
[3], 1. ábra). A  földtani adottságok pontosabb 
m egism erése érdekében az ÉM. Földm érő és 
Talajvizsgáló V állalat 1963-ban i t t  is feltáró  
fúrásokat végzett. K ét fu ra t lem ély ítésére ke
rü lt  sor. Az egyik fúrás a vízfő legészakibb ré 
szén levő fő vízfeltörés helyén  m élyült, a m á
sik  pedig e ttő l kb. 50 m -re  D-re. A feltáró  fú 
rások kb. 5 m  m élységig törm elékes m észkövet 
haránto ltak , m ajd ez a la tt a 25, ill. 17 m -es 
talpm élységig felső eocén lithotham nium os 
m észkőre bukkan tak  [4].

A források a felső eocén sziklafal m entén 
m integy 40 m  hossz m entén  tö rnek  a  felszínre, 
részben m észkőtörm elékből, részben pedig 
karsztos járatokból. A források vonalától K -re 
m ár a vízvezető mészkő hiányzik  és oligocén 
korú  homokos agyag, hom okkő található. A fo r
rások vize teh á t egy ÉNy—DK irányú  vetődés 
m entén tö r  fel. A vető egyik oldalán a felső 
eocén mészkő, m ásik oldalán az em líte tt oligo-
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cén korú képződmények találhatók. Ez a vető 
igen élesen zárja le a források vonalától DNy- 
ra elhelyezkedő felső eocén mászkőrögöt.

A források vizének hőm érséklete 15° C. A 
vízben oldott alkotórészek vegyi összetétele kö
zel azonos a kácsi forrásokéval.

A Bükk hegység leszálló karsztforrásainál 
általános 10° C hőm érsékletnél nagyobb, 15° C 
°s, vízhőm érséklet a rra  engedhet következtetni, 
hogy a  források vize vagy legalábbis annak 
egy része viszonylag nagyobb mélységből tö r
het fel.

A  források vízhozam  változásai

A- r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  v í z h o z a m -  
m é r é s i  a d a t o k .

A kácsi és sályi források vízhozamainak 
rendszeres m érését 1953-ban kezdte meg a Víz
gazdálkodási Tudományos K utató Intézet az 
1951—52-ben végzett néhány szórványos mérés 
ulán, nagyjából egy időben az ország többi je 
lentősebb forrásán végzett vízhozammérések
megindulásával.

A VITUKI havonta egy vízhozammérést 
végzett. M inden egyes m érési napon Kácson 
megmérték valam ennyi forrás együttes össz- 
vízhozamát, valam int a hidegebb vizű forrás- 
csoport vízhozamát külön is, Sályon pedig a 
íorrások együttes vízhozamát.

Mivel a havonkénti egyszeri vizhozammérés 
nem jellem ezheti kellőképpen az egyes hónapo
don belüli vízhozameloszlást, ez utóbbi megis
m erésére a forrásvizek hasznosításának előtér
be kerülésével a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Intézet 1966. márc. 1.— okt. 31. között 
az ÉM. Földmérő és Talajvizsgáló V állalat meg
bízásából két-három  naponkénti vízhozammé
réseket végzett. A két-három  naponkénti mé
résekre ugyanazon m érőhelyen kerü lt sor, ahol 
korábban a havi egyszeri m éréseket végezték. 
A mérési szelvényekben felállított vízállásíró 
műszerek által folyam atosan rögzített vízállás- 
adatok és a  két-három  naponként végzett víz
hozammérések alapján naponkénti vízhozam 
idősor szerkesztésére nyílt lehetőség.

A v í z h o z a m o k  é s  c s a p a d é k v i s z o 
n y o k  ö s s z e f ü g g é s e .

K arsztforrások vízhozamának csapadékvi
szonyoktól való függésére általános érvényű ta 
pasztalati összefüggést Kessler H. vezetett le a 
mecseki Tettye forrás vízhozammérési adatai 
niapján [1]. Összefüggésének lényege, hogy a 
karsztforrás évi vízhozamösszegének nagyságá
ra elsősorban az év első négy hónapjának és az 
előző év utolsó négy hónapjának csapadékvi

szonyai vannak hatással. Hasonló eredm ényre 
ju to tt Vendl A. a  Szentendrei hegység nem 
karsztos forrásainak vizsgálata során is [2]. Ta
pasztalati képleteiket elméletileg alátám asztják 
Ubell K .-nak a  csapadék és potenciális párol
gás közötti összefüggésre vonatkozó vizsgála
tai [5]. Ezek szerint hazánk síkvidéki te rü le 
tein  a csapadék halmozódó összege a  potenciá
lis párolgás halmozódó összegét csak az októ
ber eleje m árcius vége közötti időszakban ha
ladja meg. Feltehető, hogy a magasabb tenger- 
szint feletti fekvésű és valamivel hűvösebb ég
hajlatú  hegyvidékeinken ez az időszak szeptem 
ber elejétől április végéig tart.

A kácsi és sályi források esetében a közel
ben *kb. 2,5 km -re lévő Mocsolyástelep csapa- 
dákmérési adatait célszerű felhasználni. Ez 
ugyanis a leghosszabb észlelési idősorral ren
delkező csapadékmérő állomás a fo iiáste i Lilét 
közvetlen környezetében.

A forrás hozamok rendszeres észlelésének 
kezdete (1953.) óta lefolyt évi forrás vízhozam 
összegek kiszám ításánál tekintetbe kell ven
ni, hogy a  havi egyszeri m érési eredm ények 
nem m inden esetben jellemzők az illető hó
napban lefolyt átlagos vízhozamra. Az 1966. 
m árc. i .—okt. 31. közötti naponkénti hozam- 
adatok alapján m egállapítható, hogy a havi 
szélsőértékek a  havi középvízhozamtól 10— 15 
O p-os eltérést is m utatnak, habár a nyolc hóna
pig tartó  m érési sorozat a la tt az eltérések á t
lagértéke csak 5% körüli volt. Az egyes mé
rési eredm ényeknek a megfelelő havi közép- 
vízhozamtól való nagyobb eltérésére hóolva
dás, valam int nagyobb esőzések után, illetőleg 
hosszantartó talajfagyos, vagy aszályos idősza
kok végén végzett m érések esetében lehet szá
mítani. Ezért ahol szükséges volt, a  havi egy
szeri m érési eredm ényeket 5—10%-nak m egfe
lelően javítottuk, hogy a  hozam érték az illető 
hónap középhozam ának jellem zésére alkalmas 
legyen, és az így jav íto tt értékkel szám ítot
tu k  ki az évi vízhozamösszegeket 1953-tól 
1965-ig. 1957. évre a  hiányos m érési adatsor 
m iatt évi vízhozamösszeg nem szám ítható.

Koordináta rendszerben ábrázolva az évi 
vízhozamösszegekkel és a M oesolyás-telepi csa
padékadatok alapján szám ított K essler-féle be
szivárgó csapadékmennyiségekkel jellem zett 
pontokat, azok a  sályi forrás esetében egyenes 
vonallal kiegyenlíthetőknek m utatkoztak, míg 
a kácsi forrás esetében nem. Az egyenessel va
ló kiegyenlíthetőség a  két ábrázolt m ennyiség 
arányosságának a jelzője. A kácsi források ese
tében teh á t a beszivárgó csapadékmennyiség 
nem bizonyult az évi vízhozam összeget köz
vetlenül jellemző mennyiségnek.

A kácsi források esetében azonban m eg
állapítható, hogy a  beszivárgó csapadékm ennyi
ség alapján várható évi vízhozam összegnél 
nagyobbat általában olyankor m értek, amikor
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a megelőző évre szám ított beszivárgó csapadék- 
m ennyiség a  tárgyévinél lényegesen nagyobb 
volt és fordítva, a  vártnál lényegesen kisebb 
vízhozamot akkor m értek, amikor az előző év
re szám ított beszivárgó csapadékmennyiség a 
tárgyévinél lényegesen kisebb volt. Ez a je l
leg m ár akkor is m egm utatkozik — bár ke
vésbé élesen —, ha  a kácsi összvízhozam he
lyett csak a  hidegebb vizű forráscsoport vízho
zam ait vizsgáljuk. A melegebb vizű források 
esetében viszont egyenesen a  tárgyévet m eg
előző év beszivárgó csapadékmennyiségével 
sejthető a  kapcsolat.

A m int a  tanulm ány első részében k ife jte t
tük, a kácsi források esetében a forrásterü let 
közelében keveredő hidegebb és melegebb 
karsztvizek a  forrásterületen  különböző hő
m érsékletű források alakjában lépnek a  fel
színre. A melegebb vizek a  csapadékból történő 
beszivárgás u tán  nagyobb m élységekbe ju tnak  
le, hoszabb ideig tartózkodnak ott, és felm e
legedés u tán  bonyolult földalatti ú ton ju tnak  
felszínre.A hosszabb földalatti tartózkodási idő 
talán  m agyarázója lehet annak, hogy a  m eleg- 
vizű összetevőt tartalm azó forrás évi vízhozam 
összegére a  tárgyévet megelőző év beszivárgó 
csapadékmennyisége is hatással van. M inden
esetre ezt a feltételezést alátám asztja az a tény, 
hogy míg a kácsi hidegebb vizű források eseté
ben, ahol a melegvízű összetevő hozzákevere- 
dése feltehetően a legkisebb, az előző évi be
szivárgó csapadékmennyiség a  legkevésbé érez
te ti hatását, addig a kácsi források összvízho- 
zama esetében, ahol a melegvízű öszetevő rész
aránya m ár nagyobb, nagyobb m értékű az elő
ző évi csapadékviszonyok hatása, és a kácsi 
melegvízű forráscsoport vízhozama esetében, 
ahol a melegvizes összetevő a döntő, az előző 
évi beszivárgó csapadékmenyiség hatása a leg
nagyobb.

A sálvi forrás vízhozam adatsorát vizsgálva 
is sejthető az előző évi beszivárgó csapadék- 
m ennyiség bizonyos csekély m értékű hatása. 
A forrás ism ertete tt földtani adottságai és v i
szonylag m agasabb hőm érséklete sejteni enge
di, hogy ennek a forrásvíznek is van hosszabb 
föld alatti tartózkodási idejű, viszonylag m ele
gebb összetevője, am i m egm agyarázhatja az 
előző évi beszivárgó csapadékm ennyiségnek a 
tárgyévi forrásvízhozam ra gyakorolt bizonyos 
módosító hatását.

A fentiek a lapján a sályi forrás esetében 
a  tárgyévi Kessler módszere szerin t szám ított 
beszivárgó csapadékm ennyiséget kétszeres s ú l y -  

lyal, az előző évi beszivárgó csapadékm ennyi
séget egyszeres súllyal figyelem be vevő, a ká
csi forráscsoport összvízhozama esetében pedig 
a  ké t év beszivárgó csapadékmennyiségét 
egyenlő súllyal figyelem be vevő átlagos beszi
várgásra jellemző csapadékm ennyiségeket ké
peztünk. Az így kiadódott menyiségekhez koor

dinátarendszerben felrakott, évi vízhozamössze
geket ábrázoló, pontok m ár egyenessel jól ki
egyenlíthetők a kácsi forrás esetében is, a sályi 
forrás esetében pedig a kiegyenlítés még ked
vezőbb, m int korábban, am ikor csak a  tárgy- f 
évi beszivárgó csapadékm enyiséget ve ttük  fi
gyelem be (2. és 3. ábrák). A kácsi forrás ese
tében a kiegyenlítő egyenestől m ért szélső el
térés ± 12%-os, a sályi forrás esetében ± 10°/o- 
Ez az eltérés az ilyen jellegű összefüggéseknél 
m ár megengedhető. (Kessler H. Tettye forrásra 
eredetileg levezetett összefüggése is ± 11° о szél
ső ingadozással rendelkezett).

A kácsi és sályi források, bár két külön
álló mészkőrögből törnek fel, a  földtani kifej
lődés a lapján ugyanazon vízrendszer megcsa- 
pólóinak tekinthetők. Ennek alapján, valamint i 
azért, m ert a  Délborsodi Regionális Vízmű a 
források együtes vízhozam át óhajtja igénybe 
venni, a források együttes vízhozamának a be
szivárgó csapadékm ennyiséggel való összefüg
gését is megvizsgáltuk. A legjobb összefüggést 
az előző évi beszivárgó csapadékmennyiségnek 
a  tárgyévi beszivárgó csapadékmennyiség mel
le tt feleannyi súllyal történő figyelem be véte
le m ellett kaptuk.

Az ily módon képzett beszivárgásra jellem 
ző csapadékm ennyiségeket kiszám ítottuk a Mo- 
csolyástelepi csapadékmérő állomás adata1 
alapján az 1901— 1965. esztendőkre és a fenti 
összefüggés segítségével m inden egyes eszten
dőre m eghatároztuk a kácsi és sályi források 
együttes egy napra jutó középvízhozamait rm 
nap-ban.

Az eddigi 1953— 66. közötti méréssorozat 
szerin t az évi minimális vízhozam eddig észlelt 
legnagyobb eltérése az évi középvízhozamtól 
30% volt. Az ilyen nagyobb eltérés azonbat1 
csak a bővebb vizű esztendőkben tapasztalható, 
a  vízben szegényebb években — m elyek víz
ellátási szem pontból a kritikusak — csak m int
egy 10%-os az eltérés az eddigi m érések sze
rint. A kisvízű éveknél teh á t az évi minimu
m ot elég csak az évi középvízhozam 10%-ka! 
csökkentett értékeként figyelembe venni.

A 65 éves adatsor a lap ján  meghatározható, 
hogy az egyes különböző forrásvízhozamok elő
fordulása m ilyen valószínűséggel várható (4- 
ábra). A  Borsodi Regionális vízmű 9400 nr'.'nap 
táv lati vízigényének kielégítése csak legalább 
10 500 m" nap évi középvízhozammal jellem ez'1 
he tő vízbőségű évben lehetséges. A 4. ábra sze
rin t az ilyen forrásvízhozam m al rendelkező esz
tendő bekövetkezésének valószínűsége mintegy; 
18%-ra tehető, vagyis 100 esztendő a la tt 1̂  
olyan év várható, amely esetében az évi kö- 
zépvízhozam a  m egadott értékekkel azonos
vagy annál kisebb lesz. Ezek szerint sok év1: 
átlagban 5— 6 évenként egyszer várható, hogyj 
a vízigény kielégítésében bizonyos nehézségei 
fognak fellépni. Az ilyen vízhiányos észtén dőlj
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2. ábra.
az évi vízhozam összegek és a beszivárgásra jellem ző csapadékm ennyiségek közö tt a sályi forrás

esetében.

KACS/  FORRÁS

Beszivárgásra jellemző csapadékmennyiség,mm-ben

3. ábra.
összefüggés az évi vízhozam összegek és a beszivárgásra je llem ző  csapadékm ennyiségek között a kácsi források

esetében.
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Vízhozam, eierm 3/nap

Megjegyzés.
A függőleges tengelyen feltüntetett 
előfordulási va/ész/nuség azt jelzi, 
hogy mi a kérdéses vízhozam -  
értéknél k/sebb vízhozam 
bekövetkezésének százalékos 
valószínűsége.

é. a bra

A  kácsi és sályi források együttes v ízhozam ának kü lönböző százalékos valószínűséggel várható értékei.

vízgondjainak áth idalására  szivattyúzott kú t- 
csoportból álló csúcsvízmű bekapcsolását te r
vezik a regionális vízm ű vízellátási redszerébe.

Összefoglalás.

Források vízének vízellátási célokra tö rté 
nő hasznosítása során igen fontos a  vízhozam 
ingadozás tartom ányának  m eghatározása. Több 
éves, sőt még egy évtizedre terjedő  vizhozam- 
m érési eredm ények b irtokában  sem  lehetünk  
azonban biztosak abban, hogy a k ritikus m ini
m ális vízhozam  a m érési periódusba beleesett-e 
vagy sem és így annak értékét illetően bizony
talanságban m aradunk. M ivel egy ado tt forrás 
vízhozam  változásai elsősorban a csapadékviszo
nyoktól függnek, célszerű a rendelkezésre álló 
vízhozam  m érési eredm ények és hozzájuk ta rto 
zó jellem ző csapadékviszonyok között egy össze
függést m egállapítani, m elynek alap ján  követ

keztetn i lehet olyan időszakok vízhozam ára, 
m elyben m ég vízhozam  m érés nem  volt. így 
azután, ha van a forrás közelében hosszabb 
idejű — m ondjuk 60—-70 éves — észlelési adat
sorral rendelkező csapadékm érőállom ás, akkor 
annak adataiból m ár m egállapítható az ezen 
sok évtizedes időszak a la tt e lőfordult m inim á
lis vízhozam, am ely gyakorlatilag  az abszolút 
m inim um m al megegyező értéknek  tekinthető .

K arsztforrások vízhozam ingadozásainak a 
csapadékviszonyoktól való függésére általános 
hidrogeológiai összefüggést Kessler H. vezetett 
le hazánkban. Az általános érvényű összefüg
gést azonban bizonyos m értékig  m ódosíthatják 
az éppen vizsgált források földtani adottságai. 
E rre  m uta tunk  be példát ebben a tanu lm ány
ban a kácsi és sályi karsztforrások esetében.

Az em líte tt források földtani felépítése 
fo ly tán  a források kilépési helyein  hidegebb és 
m elegebb karsztvizek keverednek. A hoszabb

34



ideig felszín a la tt tartózkodó melegvízű forrás
víz összetevő hatására a forrásvízhozam okat 
nemcsak a tárgyév beszivárgás! viszonyai be
folyásolják — am int azt a fent hivatkozott ál
talános érvényű hidrogeológiai összefüggés ve
szi figyelem be —, hanem  a tárgyévet megelő
ző év beszivárgá.si viszonyai is.
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Einfluss der geologischen Verhältnisse auf die A b flu ss
schw ankung der K arstquellen von Kács und  Sály  

(NE-Ungarn).
A ujeszky , G.

Die V erwendung für W asserversorgungszwecken der 
K arstquellen von Kács und Sály benötige die Bestim 
m ung ih rer A bflussm engonkurven und vorausicht- 
lichen M indestabflüsse.

Die beiden Quellen entspringen entlang V erw er
fungen, die ih rerseit je  einen obereozänen K alkstein
horst begrenzen (Abb. 1.). Das w ärm ere und  das k ä l
tere K arstw asser m ischen sich in  den Spaltzonen und 
in den Quellen kom m t schon das verm ischte W asser 
an  die Oberfläche. Im  gegensatz zu dem aus norm a
lem  deszendentem  Karstwasse.r stam m enden, kalten  
K arstquellen w erden h ier die Q uellenschüttungen 
durch die Infiltrationsverhältn isse des K arstw assers 
n icht nu r des untersuchten, sondern auch des vorigen 
Jah res beeinflusst.

Die Beziehung zwischen den an die In filtration  
charakterischen Niederschlagmeng'en und den Ja h 
resabflüssen von 1953—65 w erden an der АЪЪ. 2. 
(Sály) sowie an der Abb. 3. (Kács) dargestellt.

An Hand der M essergebnisse von 1901—1965 der 
Regenm essstation von M ocsolyástelep (die von den' 
Quellen 2—3 km  en tfe rn t ist) und der erw ähnten  be- 
ziehungen w ar es möglich die Q uellschüttungen auch 
fü r  den Messlosen Zeitraum  von 1901— 1952 zu b e
schützen.

A uf G rund dieser langdauernden A bflussm engen
kurve w urde auch die prozentuelle W ahrscheinlich
keit der verschiedenen W asserm engen bestim m bar 
(Abb. 4.)

A paksi téglagyár nyersanyagának kőzetfízíkai jellemzői
írta: Dr. Karácsonyi Sándor-dr. Scheuer Gyula-Vermes János

A paksi téglagyár nyersanyagát a  község 
£~i részén közvetlenül a D una-parton m int- 
egy 60 m m agasságban kiem elkedő lösz
falból nyeri. A löszfeltárás jelentőségét a k u ta 
tók korán felism erték és m ár az első leírók k i
hangsúlyozzák fontosságát, m ert feltételezésük 
szerint i tt  az egész pleisztocén egy szelvény
ben mutatkozik. Az első vizsgálatok óta a fel
tárásnak számos kutató ja akadt, és ennek ered- 
Riényeként különféle vizsgálati módszerek a l
kalmazásával dolgozták fel a  löszfalat. Külö
nösen kiemelkedő Kriván  üledékföldtani, Stefa- 
novits—K léh— Szüts  ta la jtan i és Á dám —Maro- 
,5Í Szilárd  morfológiai vizsgálata. A téglagyári 
löszszelvény így hazánk egyik legalaposabban, 
legrészletesebben vizsgált és feldolgozott pleisz
tocén feltárásának tekinthető. E vizsgálatok

eredm ényeként a paksi anyag alkalm asnak lá t
szik a D unántúl K -i perem én a  Duna jobb 
partján  ism eretes többi löszfeltárás összehason
lító elemzésére, m elynek lehetőségét K riván 
Fái Villányi-hegységi viszonyokkal végzett pár
huzamosítása olyan szemléletesen bizonyít. Ezt 
a lehetőséget felhasználva szándékoztunk a  du
naújvárosi adatokkal összehasonlítást végezni, 
m elyet megelőzően a paksi feltárási adatok m ű
szaki földtani vonatkozású kiegészítése vált 
szükségessé.

I. Kiinduló adatok
♦

Ungár Tibor korábban széleskörű vizsgá
lato t végzett, m elynek keretében a  kőzetfizi
kai jellemzőkből a löszfajtákra, ill. az egyes
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