
BERCEL, NÓGRÁDMEGYEI KÖZSÉG HIDROGEOLÓGIAI
VISZONYAI.

írta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

I. F ö l d t a n i  v i s z o n y o k .

Bércéi, nógrádmegyei község környékén a következő geológiai kép
ződmények szerepelnek:

i. Felső öli góc én agyag és agyagmárga és alárendelten homokréteg-
csoport.

A  vidék legrégibb, legalsó rétegcsoportja uralkodólag szürke agyag
ból és agyagmárgából áll, amelyet Nógrád megyében „apokának“  nevez
nek. A rétegcsoportba alárendelten homokrétegek is telepszenek, amelyek 
vizet is tartalmazhatnak. A  homokrétegek azonban vékonyak.

A  homokrétegek a külszínen Bércéitől DK-re, az Ürgéspuszta felé 
eső dombokban, továbbá Bércéitől É-ra a Mélyárok alsóbb részén talál
hatók és feltételezhető, hogy a Bércéitől N y-ra levő dombhát K  felé dűlő 
agyagmárga rétegei közé is telepszenek homokrétegek. Feltételezhető, de 
korántsem biztos, hogy a mélység felé is közbezár homokrétegeket a szó- 
banforgó agyag-agyagmárga rétegcsoport. A  felső oligocén legfelső része 
általában homokosabb. Ez látható különösen Bércéitől DK-re, a Piskő- 
hegyen, ahol a homok uralkodóvá válik és rétegei közé homokkőpadok 
is telepszenek.

A  felső oligocén rétegcsoport elterül Ordas község, Fogacspuszta, 
Bércéi község, Nógrádkövesd és Ürgéspuszta vidékén, ahol általában a 
mélyebb térszínrészleteket foglalja el. Ezzel ellentétben a következőkben 
felsorolandó fiatalabb képződmények a magasabb fekvésű térszínrészle
teken találhatók. A  felső oligocén rétegei fekszenek a völgyek alluviuma 
alatt is s a mélység felé kétségtelenül többszáz méter vastagságig ter
jednek.
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2. Alsó miocén kavics.

A felső oligocén agyagos-márgás és legfelül homokból és homokkő
ből álló rétegcsoportjára közvetlenül az alsó miocén kavicsrétegösszlet 
következik. A  kavics részben homokkal vegyesen fordul elő és a kavics 
bázisán helyenként a becske—szandavidéki analógiák alapján N  o s z k y 
J e n ő  d r. szerint lencseszerű kiterjedésű barnaszéntelepek előfordulása 
is lehetséges. Ez utóbbiak feltárva azonban ezidőszerint még nincsenek. Az 
alsó miocén kavics előfordul: Bércéitől É-ra, a Berceli és Fogacsi hegyek 
lejtőin és Bércéitől DK-re, a Piskőhegy északi oldalán.

3. Középső miocén apoka (schlier).

Az alsó miocén kavics fölött egészen alárendelten található a középső 
miocén apoka (schlier), amely szürke homokos agyagból és agyagmárgá- 
ból áll, tehát igen hasonlít a felső oligocén képződményeihez. A  kavics 
felett való fekvése azonban rögzíti geológiai helyzetét. Csak Bércéitől 
É-ra, a Berceli hegy kavicsai fölött található e tájon kisebb kiterjedésben.

4. Piroxén andezit.

A  piroxén andezit fekete, vagy sötétszürke színű, kemény kőzet, 
egykori vulkáni kitörés terméke. Előfordul lávatakaró alakjában Bércéi
től É-ra, a Berceli és Fogacsi hegy tetején tekintélyes tömegben s a hegy 
oldalán kisebb-nagyobb lesuvadt darabokban és ugyancsak Bércéitől 
ÉK-re vékony N yÉ N y—K D K-i irányú merőleges állású telér alakjában 
és végül Bércéitől KÉK-re, kisebb takaróroncsok alakjában a Széphegy 
391. és 397 m-rel jelölt dombjai tetején.

j .  Pleisztocén lösz.

A  pleisztocén, vagy diluvium terméke a lösz, vagyis a levegőből 
lassanként lerakodott, sárga agyagos homok. A  lösz itt-ott vékony, alig 
Vz— 1 m vastagságú takaró alakjában a Galgavölgy és a Gólyavölgy közé 
eső dombvonulatban a felső oligocén agyagokat borítja. A  lösz helyen
ként elkeveredik a felső oligocén rétegcsoport barna agyagos málladéká- 
val és abba átmegy.

d. Holocén.

A  patakok völgyét agyagos-homokos hordalék tölti ki, amely a mai 
korban, a holocénben (alluvium) képződött. Nagyobb kiterjedésű és szé
lesebb völgyek vannak a Galga-patak és a Gólya-patak mentén, kisebbek 
azok mellékvölgyei mentén.
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I I .  H i d r o l ó g i a i  v i s z o n y o k -

Bércéi környékének az előző fejezetben előadott geológiai viszonyai 
alapján a hidrológiai viszonyakat a következőképpen körvonalaz
hatom:

i. A víztartó rétegek.

A felső oligocén agyag és márga rétegcsoportja tulajdonképpen víz
hatlan, azonban az agyag repedezettsége, hasadozottsága révén a vizet 
helyenkint kisebb mennyiségben vezetheti és így magából az agyagból is 
néhol források lépnek ki. Ezek a források azonban mindig csekélyvizűek, 
továbbá szulfátokat bőven tartalmaznak. Valószínű, hogy az agyagból 
kilépő forrásokat is tulajdonképpen egy-egy eltakart homokréteg vize 
táplálja, amelyből a repedések révén a víz átszivárog az agyagon és for
rás alakjában a külszínre lép. Ilyen agyagból fakadó források a Bércéi 
községtől ÉK-re található 6. számú „Bikahegyi“  forrás és a Mélyárok 4. 
és 5. számú forrásai.

A  felső oligocén agyag és agyagmárga rétegei közé települt homok
rétegek vizet tartalmazhatnak. Az ezekből fakadó víz, mint rétegforrás 
léphet alkalmas körülmények között az alsó agyagréteglapon a kül
színre. A Bércéitől Ny-ra és ÉN y-ra eső dombvonulat N y-i oldalán, a 
Galgavölgy baloldalán kibukkanó felső oligocén rétegcsoport általában 
K-re dől, kb. io c'-nyira s így alkalom van arra, hogy a domb másik, K-i 
oldalának alján a beszivárgó vizek források alakjában kibukkanjanak. 
Ilyen forrásoknak tekinthetők az 1. számú, a 2. számú és a 8. számú for
rások, melyek minden valószínűség szerint a lösszel elfedett felső oligo
cén homokból nyerik vizüket.

A felső oligocén legmagasabb részében lévő homok és homokkő 
rétegekből a Piskőhegy környékén források nem fakadnak. Nyilván 
azért, mert a homokrétegek kisebb kiterjedésüek s így a beszivárgás} 
terület csekély.

Mint az előző fejezetben már kiemeltem, a felső oligocén agyag és 
agyagmárga rétegcsoport alsóbb, a külszín alatt lévő többszáz m mélységig 
terjedhető összletébe homokrétegek települhetnek, azonban ezt teljes biz
tonsággal állítani nem lehet. Támogatja mégis ezt a lehetőséget az a 
körülmény, hogy a kb. 24 km-re lévő Balassagyarmaton is a víz nyerése 
céljából mélyített fúrás 147 m mélységében homokrétegre akadtak, 
amely vizet szolgáltatott. (L. id. No s z k y J .  A m . k. Földtani Intézet 
Évi Jelentése 1916-ról, 344. oldal.) Tehát ennek analógiájára feltételez
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hető, hogy Bereden is közbetelepszenek a mélység felé homokrétegek. 
Kiemelendő azonban, hogy a balassagyarmati fúrt kút vize minőségileg 
nem felelt meg a jó ivóvízhez fűzött kívánalmaknak, miután erősen 
salétromsavas volt. (L. N  o s z k y J .  i. m. 344. old.)

A berceli lakosok szerint a községtől Dk-re lévő dűlőben néhány év 
előtt szénkutatás céljából egy fúrást mélyítettek a felső ohgocén agyagmár- 
gába, amelyből állítólag felszökő víz tört fel. A  fúrás helyét a mellékelt 
térképvázlaton feltüntettem. Sajnos, sem a mélységre vonatkozólag, 
amelyből a víz feljött volna, sem annak mennyiségére, sem minőségére 
vonatkozólag megbízható adatot nem tudtam a községben kapni. Felté
telezhető, hogy a fúrás mélysége 50— 100 m körüli lehetett, miután a 
kisebb szénbánya vállalkozók kézi fúrással nagyobb mélységre nem 
szoktak lefúrni.

Az alsó miocén kavics általában jó vizvezető, viztartó réteg, de mi
után a külszíni kiterjedése Bércéi közvetlen környékén csekély, nincs 
mód rá, hogy nagyobb mennyiségű csapadékvíz beszivárogjon. Alkalmas 
helyeken az elszivárgóit csapadékvíz források alakjában lép ki. Két 
ilyen, a kavicsból kilépő forrás van a közvetlen környéken, a Fogacs 
puszta felett lévő 3. számú és a Berceli hegy K-i oldalán lévő 9. számú 
forrás. (Csurgóforrás.)

A középső miocén apoka (schlier) vízhatlan; ebből forrás nem fakad.
A piroxén andezit vízhatlan; belőle, vagy alóla a középső miocén 

felső határlapján víz nem fakad.

A pleisztocén lösz és málladék anyag, úgy látszik, a vékonysága 
miatt viztárolásra nem alkalmas.

A holocén képződmények, a völgyek alján fekvő homokos-agyagos 
hordalékanyagok, vizet tartalmaznak, miután a Galga és Gólya patakok 
vize a völgyek mentén lefelé szivárgó talajvizet állandóan táplálja.

J e l m a g y a r á z a t  a t é r k é p v á z l a t h o z :

1. Patakhordalék. Holocén.
Alluvionen. Ho'ozän.

2. Lősz és barnaföld. Pleisztocén.
Löss und Braunerde. Pleistozän.

3. Piroxénes andezit lávaárak és telérek. 
Pyroxenandesit-Lavaströme und 
Gänge.

4. Homokos agyag (slír). Középsőmiocén. 
Schlier.“ Mittel Miozän.

5. Homokos kavics. A lsó miocén. 
Sandiger Schotter. Unter-Miozän.

6 . Homokos agyag és agyagmárga réteg- 
csoport, felső részében homok és ho
mokkő. Felső oligocén.
Sand ger Ton und Tonmergelkomplex, 
im oberen Teil Sand und Sandstein. 
Ober-OIigozän.
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2 . A források.

Előrebocsátom, hogy a források számozása megegyezik a mellékelt 
térképvázlat számozásával.

Bércéi község határában több forrást megvizsgáltam s közülük 
három forrás vizéből tájékoztató vegyi elemzés céljaira vízmintát hoz
tam. Vizsgálataim eredménye a következő:

Az i. számú forrás az ú. n. „Források“  nevű dűlőben a községtől 
kissé ÉN y-ra a Gólya patak völgyének jobboldalán, a Becske felé menő 
országút és a Gólya patak közt, a gőzmalomtól kb. 200 m-re van. A  for
rás valószínűleg az elfedett felső oligocén rétegek közé települt homok
rétegből fakad, az alluviális völgy szélén. Környezetében nagyobb kiter
jedésben nedves, süppedős a terület, ami elárulja, hogy a vízfakadás 
nagyobb területen van meg, tehát a meglévő forrás vízszolgáltatása újabb 
forráskutak, vagy vízgyűjtő galériák nyitásával szaporítható volna.

A forrás vize tiszta, átlátszó, íz- és szagnélküli. Hőmérsékletét 1931  
december 14-én 1 1  C°-nak mértem.

Baryumchloriddal (BaCk) kezelve nem zavarodik meg; ezüstnit
ráttal (AgNOa) kezelve nem opalizál, tehát az előzetes vizsgálat szerint 
szulfátokat és chloridokat nem, vagy alig tartalmaz. (Tájékoztató vegyi 
elemzését lásd a jelentés végén.) Vízmennyiségét percenkint 30 liternyire 
becsülhetjük.

A 2. számú forrás, a községtől ÉNy-ra, a „Források“  nevű dűlőben, 
a Jakubovics féle tanya mellett van. Itt egy szélesebb alluviális, nedves 
mélyedésben két forrás akad, amelyek vize egyesül. A  források vize 
azonban kétségkívül a felső oligocén rétegek közé települt homokrétegből 
származik. A  források vize tiszta. BaCb-al és AgNCE-al kezelve sem 
zavarodást, sem opalizálást nem mutatott, tehát az előzetes vizsgálat 
szerint szulfátok és chloridok vagy alig vannak, vagy nincsenek benne. 
(Tájékoztató vegyi elemzését lásd a jelentés végén.) Hőmérséklete 9.8 C°. 
Vízmennyiségét percenkint kb. 30 liternyire becsülhetjük.

A 3. számú forrás a községtől É-ra, a Fogacspusztától DK-re, a 
Fogacsi hegy ÉN y-i oldalán, az alsó miocén kavicsból fakad. A forrás 
vize igen tiszta, hőmérséklete 1 1  C°. Sem BaCL-al, sem AgNOs-al csapa
dékot nem ad, tehát szulfátok és chloridok nincsenek, vagy alig vannak 
benne. Vízmennyisége azonban csekély, percenkint kb. 2— 3 liternyire 
becsülhető mindössze. A  forrás vize lejjebb csörgedezve a lejtőn, csakha
mar eltűnik, elszivárog a homokos, kavicsos talajban.

A 4. számú forrás, a községtől É-ra a Mélyárok felsőbb részében, 
a felső oligocén agyagrétegekből fakad. Hőmérséklete 7.5 C°. BaCb-al



B E R C E L 1725

kezelve erősen megzavarodik, AgNOs-al kezelve opalizál, vagyis szulfá
tok bőven és chloridok is vannak benne. Vízmennyisége csekély. Az ala
csony hőmérséklet arra vall, hogy jelentéktelen közelvízről van szó.

Az ). számú forrás, a községtől É-ra a Mélyárok alsóbb részében, 
a felső oligocén agyagrétegből fakad; hőmérséklete 7 C °. Vize zavaros. 
BaCb-al igen erősen megzavarodik, AgNOs-al opalizál, vagyis szulfátok 
bőven és chloridok is vannak benne. Az alacsony hőmérséklet itt is arra 
mutat, hogy a forrást csak közelvíz táplálja.

A 6. számú, ún. „Bikahegyi forrás“  a felső oligocén agyagrétegekből 
fakad; vize tiszta, átlátszó, de BaCh-al kezelve erősen megzavarodik, 
AgNOs-al kezelve pedig erősen opalizál, vagyis az előzetes vizsgálat 
szerint szulfátokat bőven és ezenkívül chloridokat is tartalmaz. (Tájé
koztató vegyi elemzését lásd a jelentés végén.) Hőmérsékletét 1 1 . 5 C°-nak, 
vízmennyiségét percenkint 2 liternek mértem.

A 7. számú forrás, a községtől DK-re az Ürgéspuszta mellett. Itt 
tulajdonképpen több forrás fakad fel a vizenyős alluviális völgyecske 
fenekén, azonban valószínű, hogy ezek vize végeredményben szintén 
a felső oligocén rétegek közé települt homokrétegből ered. Az árok köze
pén lévő vízfakadás vize BaCh-al igen erős csapadékot adott, AgNCN-al 
erősen opalizált. A  vízfolyás fenekén sárgásbarna vasoxydhydrát lera
kódás van. Az árok jobboldali részén egy nagy fűzfa alatt fakadó másik 
forrás vize pedig BaCh-al erős csapadékot adott, ellenben AgNÜ3-ra 
nem reagált, tehát szulfátokat bőven tartalmaz. Hőmérsékletét i i °  C-nak 
mértem. A források elég bővizüek.

A 8. számú forrás, az ú. n. „Kiskút'1. Bércéitől D-re, az ú. n. Oszaki 
földek déli lejtőjén fakad, szintén a lösszel elfedett felső oligocén egyik 
homokos rétegéből. Hőmérsékletét 1931  december 14-én 12  C°-nak mér
tem. BaCh-al kezelve alig észrevehető gyenge zavarodást mutat, 
AgNOä-al kezelve nem opalizál, tehát szulfátokat és chloridokat alig 
tartalmaz. Vízmennyiségét percenkint 30 liternyinek becsülhetjük.

A 9. számú forrás, az ú. n. Csurgó-forrás. Bércéitől ÉK-re, a Berceli 
hegy K-i oldalán az alsó miocén kavicsból fakad. Ezt a forrást köze
lebbről nem vizsgáltam meg. I d. N  o s z k y J .  dr. szíves közlése szerint 
ez tulajdonképpen elég bővizű forráscsoport, amelynek vizét egy lesu
vadt andezittakaró darab és törmelék felhalmozódás torlaszolja fel. 
Jelenleg egy kis fövenyfürdő vízellátására használják fel vizét.

Ezenkívül még két kút vizét is megvizsgáltam a községben. Neve-' 
zetesen:
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10. A községi közkút, a községháza mellett. A  kút vize BaCh-al 
kezelve erősen megzavarodott, AgNOs-al kezelve pedig erősen opalizált, 
tehát szulfátokat és chloridokat bőven tartalmaz. A községi orvos úr 
szerint a hivatalos vegyi vizsgálat is nagymennyiségű klórt és salétrom
savat mutatott ki benne, ezenfelül a coli bacillus jelenlétét is megállapí
tották benne, tehát a víz fertőzött.

1 1 .  Csengey Gyula földbirtokos úrnak a község D K-i részén léve 
kútja. A víz BaCb-al kezelve igen erősen megzavarodik, tehát szulfáto
kat bőven tartalmaz, AgNOa-al kezelve pedig feltűnő nagy túrós csapa
dék válik ki belőle, tehát chloridok is nagy mennyiségben vannak benne. 
Ennek a kútnak a vizében is kimutatták a coli bacillus jelenlétét, tehát 
ez is fertőzött.

H a a földtani és vízügyi irányban nyert tapasztalatokat összegez
zük, a következőket állapíthatjuk meg:

Bércéi község tótjainak vizei a hivatalos vizsgálat szerint általában 
rosszak, sőt némely esetben fertőzöttek.

A  megvizsgált források nagyobbrésze a község vízellátására nem 
alkalmas, miután részben vizök mennyisége nem elegendő, részben minő
ségüknél fogva nem megfelelőek. A források közül azonban néhány 
alkalmas volna a község vízellátására. A viszonylag legjobb és legbővebb- 
vizű források, amelyek ebből a szempontból számításba jöhetnek, a köz
ségtől ÉN y-ra eső i . és 2. számú forrás, amelyek vízmennyiségét meg
felelő foglalás és új gyüjtőkutak mélyítése által szaporítani lehetne. Ezen
kívül még a községtől délre eső 8. számú forrás is számításba jöhet. 
Ezzel szemben nem valószínű, hogy fúrás útján lehessen a község vízellá
tását biztosítani.

*

Három forrás vizéből tájékoztató vegyi elemzés céljaira egy-egy 
liter vizet hoztam. A  vízmintákat F i n á l y  I s t v á n  vegyészmérnök úr 
a m. kir. Földtani Intézet vegyi laboratóriumában a következő ered
ménnyel elemezte meg:

Lúgosság
Karbonát
keménye

ség

Száraz
maradék
1 0 5 °=on

C l s o 4

1 . sz. forrás vize -  — — 86 24.1 0.4 g/(it. kevés kevés

2. sz. forrás v ize ................ 7 .6 21.3 0.4 g/lit. kevés kevés
6. sz. forrás vize ... — 10.5 29.4 1.6 g/lit. kevés sok
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Ammónia, nitrit és nitrát egyik mintában sem volt kimutatható.
F i n á 1 y  vegyészmérnök úr a vegyi vizsgálathoz a következő

ket fűzi:
„A z adatok alapján a 6. számú forrás vize ivásra és háztartási 

célokra nagy keménysége és szulfáttartalma miatt nem ajánlható; az
i .  és 2. sz. források vizei pedig — bár szintén kemény vizek — ivásra 
alkalmasak és háztartási célokra jobb víz híján használhatók.“




