
ADATOK NÉHÁNY BÜKKHEGYSÉGI KARSZTFORRÄS
ISMERETÉHEZ

Irta: J akucs  L ászló

A Görömböly, Bükkszentkereszt, Nagydél, Kiskőhát, Bálvány, Csi
korgó, Haricavölgy, Varbó, Csanikvölgy, Diósgyőr és Görömbölytapolca 
közötti terület vízföldtanilag két részre osztható. Az alaphegység víztömege 
csaknem teljes egészében karsztvíz. Ezzel szemben a fedőhegységi vizek, 
bár némely esetben az alaphegységi, leszorított karsztvíztömegből hozzá- 
keveredés biztosra vehető, főként réteg- és talajvizek. Vizsgálataim első
sorban az alaphegység vízkérdéseit kívánták tisztázni.

A területet főként mezozói üledékek és vulkáni termékek építik föl. 
Amíg a diabáztufák, porfiritek és porfiritoidok a terület minden részén 
csaknem tökéletesen vízzáró rétegekként jelentkeznek, az alárendeltebb 
paleozói (permi) és a túlsúlyban lévő mezozói (triász) üledékek a teljesen 
vízzáró rétegektől a félig áteresztők és a helyenként áteresztő rétegeken 
keresztül a tökéletesen átbocsátókig vízáteresztés tekintetében a legkülön
félébb viselkedésű kőzettípusokat tartalmaznak.

Vízáteresztő kőzetek összefüggő nagy kiterjedésben csak a ladini eme
let mészkövében nyomozhatok. A kampili emelet rétegsora, főként Hámor 
környékén, ugyancsak tartalmaz helyi jellegűen jó vízátbocsátó, aránylag 
szennyezetten mészkőrétegeket, melyeknek egyikében-másikában kisebb 
mértékű karsztosodás is kimutatható, mégis, ezek a terület nagy vízföldtani 
képének kialakulásában kevésbbé fontosak. Rétegtani és szerkezeti helyze
tüknél fogva jó vízzáró rétegek választják el őket a nagykiterjedésű egyéb 
víztartó összletektől. Másrészt azonban a velük közvetlen érintkezésben lévő 
agyagpalák agyagbeiszapolódása, a mészkőrétegek repedéseit sokhelyütt 
eltömte s ezzel magát a mészkövet is vízzáró réteggé alakította át. A Hámori-tó 
mindkét partján nyomozható —  B a l o g h  K. szerint guttensteini — dolo
mit is, valószínűen ugyanezért minősül vízzárónak. A Garadnavölgy középső 
szakaszán, majd innen tovább Ny-ra, egyre szélesedő sávban nyomozható 
permi, sötétszürke, palás, helyenként meszes és dolomitos rétegsort egészé
ben véve féligáteresztő kőzetnek vehetjük, melyben a helyi jellegű vízát
eresztő tagok sűrűn váltakoznak a vízzáró palákkal. Ezért aránylag sok, 
de kis vízhozamú rétegforrás fakad belőle. A területen kibukkanó egyéb 
triász rétegek viszont mind vízzárók, beleértve még a S c h r é t e r  által seisi- 
nek jelzett és aránylag sok palásszerkezetű mészkőbetelepülést tartalmazó —
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legszebb feltárásban az ómassai felső úton nyomozható — alsó-triász réteg
sort is.

A vizsgált területet a garadnavölgyi boltozat vízzáró rétegei vízföld- 
tanilag egy É-i kisebb és egy D-i nagyobb területre vágják. Az É-i és a D-i 
karsztvízterület a legcsekélyebb összefüggésben sincs egymással. Márcsak 
ezért sem lehet egységes bükki karsztvízről beszélni. Ezen túlmenően azon
ban kampili és ladini agyagpalák közti mészkő- és dolomitterületen belül 
sem lehet ilyet feltételezni. Az É-i mészkőterületen pl. két jól szételemezhető 
karsztvízterületet sikerült kimutatni; a D-i területen hét, egymástól függet
len karszt járat rendszer bontakozott ki vizsgálataim során. Mindegyik karszt
vízegységhez egy vagy több, de ez esetben egymáshoz közeleső, nagy víz
hozamú karsztforrás tartozik. A karsztforrás helyének tengerszintfeletti 
magassága határozza meg a hozzátartozó karsztvízegység magasságát is, 
éspedig az ismert elv szerint, a forrástól távolodva egyre emelkedőbb szint
ben. A források vízgyűjtő területére, illetve a hozzájuk tartozó karsztvíz
egységekre vonatkozólag némi tájékozódást nyújtanak a vízfestési eredmé
nyek. A vízfestési eredményekből értékes következtetéseket vonhatunk le 
a karsztvízegységek vízföldtani történeti fejlődésére vonatkozólag is.

A déli karsztvízterületen Ny-ról К -re haladva a következő 7 nagy karszt- 
forrást, illetve karsztforráscsoportot találjuk: Garadna-főforrás, Alsó- 
vSebesvíz-források, Margitforrás I—II, annabarlangi források (a melegebb I. 
és a hidegebb II. !), Szinvaforrások (alsó és felső), a Diósgyőri-Szentgyörgy- 
forráscsoport és a görömbölytapolcai Hejőforrások.

A Garadna-főforrás kb. 510 m t. sz. f. magasságban, a legalsó triász 
agyagpalás, meszes — S c h r é t e r  szerint seisi — rétegsorából bukik felszínre. 
A forrás legkisebb vízhozama, tartós nyári szárazságok idején kb. 1200 
percliter. Normális nyári vízhozama 1400—1500percliter. Tavaszi (hóolvadás
kori) és őszi (esőzésekkor) vízhozama a rendes nyári vízhozamnak öt-, sőt 
tízszerese is lehet. Március 3-án a percenkénti vízhozam kb. 10 000 liter volt, 
ezt megelőzőleg azonban, egy februárvégi olvadással együtt járó langyos eső 
után a forrás foglalásán dolgozó munkavezető 18000 percliter vízhozamot 
mért. A forrás hőfoka, rendes vízhozam mellett, ez év minden szakában 
8—9° G. Ettől eltérően, a télvégi és nyári árvízi időszakokban erősen változó. 
A rendest nem sokszorosan túlszárnyaló vízhozamú időkben a forrás ivóvíz
nek alkalmas, tiszta karsztvizet szolgáltat. A tavaszi és őszi vízhozamnöve
kedés a gyorsan lefutó olvadék és csapadékvizeknek a forrás földalatti jára
taiba ömlésétől származik, ilyenkor a víz gyengén zavaros és fertőzöttnek 
tekinthető.

Különböző időpontokban vett vízminták vegyi elemzésének néhány ada
tá t párhuzamba állítva, a víznek a különböző időszakokban beállott kémiai 
változásai alapján, következtetni lehet a karsztvizet tároló mészkőösszletek 
karsztosodottságára.

Vízhozam szempontjából a legkisebb értékét X. 5-én m utatta a forrás, 
a decemberi vízhozam ennél jóval nagyobb volt, míg a márciusi vízhozam 
kimondottan nagy, árvízi vízmennyiséget produkált. Ugyanakkor a víz 
hőmérséklete legalacsonyabb volt a márciusi mintavétel idején (hóolvadékból
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adódott az erős áradás), a decemberi hőfok közép, míg az októberi a leg
magasabb értéket mutatta.

Köztudomású, hogy a források csak azokat az ionokat tartalm azhat
ják, amelyek a víz földalatti útjait felépítő kőzetekben jelen vannak. 
A víz telítettségi fokának eléréséig feloldott kőzetanyag mennyisége elsősor
ban az oldási idő, a vízhőmérséklet és a nyomás következménye. Bizonyos 
szénsavtartalmú víz annál több karbonátot old, minél hidegebb. Azt lehetne 
tehát várnunk, hogy a három minta közül a legutolsó tartalm az legtöbb 
Ca- és HC03-iont. Hozzájárul ehhez az is, hogy feltételezhetően nagy víz
állás mellett a hidrosztatikai nyomásnak is csak a növekedésével számolha
tunk. Mivel a Ca és HC03 mennyiségének egyenesvonalú növekedése 
a 3 minta esetében nem áll fenn, ennek csak az oldási lehetőség idejének 
erős megrövidülése lehet az oka. A felszíni vizek tehát jól kidolgozott, tág 
üregrendszeren, gyorsan futottak le a forrásig, nem sokat időzve a vízvezető 
kőzetben. Az, hogy a felszínről befolyó hideg vizek (hóié) még a felszín ter
mészetszerűleg legszűkebb repedéseiben, vízjárataiban sem tudták elérni a 
kisvíz idején m utatott telítettségi fokot, holott oldóerejük lényegesen nagyobb 
volt, azt bizonyítja, hogy a vízgyűjtő terület mélyebb víz vezető rendszere 
a felszínnel is tág, erősen kioldott járatokkal, víznyelőkkel van összefüggés
ben. A vízjáratoknak ugyanezt az erős, barlangszerű kidolgozottságát bizo
nyítja az is, hogy még arra sem volt ideje a víznek, hogy a kőzet mélyebb 
szintjeiben az évi középhőmérsékletet felvegye.

Az Na és a Cl oldhatóságát a hőmérséklet fordított irányban, de így is 
csak gyengén befolyásolja. Ezeknek az anionoknak, illetve kationoknak 
még szembetűnőbb mértékű csökkenése ugyancsak azt bizonyítja, hogy a víz 
útja tágas barlangrendszer, mely gyors lefolyást biztosít. Szulfátionok min
den valószínűség szerint csak a víz útjának utolsó szakaszán, az agyagpalás 
vízzáró összlet áttörésében kerülnek a vízbe. Ebben az összletben a vízszállító 
repedések a legnagyobb apály idején is teljesen ki vannak töltve vízzel, 
s itt az árvízi vízhozamnövekedés okozta gyorsabb folyást, más oldalról a 
megnövekedett nyomás által létrejött oldótendencia erősödés ellensúlyozza 
szulfátoldás szempontjából. Ezért nem mutatkozik a szulfátban csökkenés 
nagy vízhozam idején. Az elemzéseknek ugyanilyen értelmű tanúsága sze-
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rint a Mg jelentős része ugyancsak ebből az összletből kerül a forrás 
vizébe.

A víz nitráttartalm a a vízgyűjtőterület felszínén bekövetkezett szennye
ződésből származik, s változó értékeiből arra következtethetünk, hogy a víz 
baktériumos szennyeződésének is akkor legnagyobb a veszélye, amikor 
aránylag hosszú, kevéscsapadékú idő után az első nagyobb vízhozamok 
jelentkeznek a forrásban.

A Garadnaforrás vízgyűjtőterületét, illetve a forráshoz tartozó karszt
vízegység kiterjedésének helyzetét vízfestési eljárásokkal sikerült eredmé
nyesen nyomozni. A forrás vízgyűjtőterülete lényegében a tőle DNy-ra 
húzódó mészkővonulatrésszel jelölhető. A Garadnaforrás vízgyűjtőterületén 
megejtett vízfestési vizsgálatok a következők voltak:

1. 1950 jú liu sában  20 dkg am m óniás flu oreszcein -o ldatta l m egfeste ttem  a B olhási- 
v ízn y e lő t. A  v ízn ye lőb en  a festés  id ején  v ízn y e lés  nem  v o lt , ezért a fe s ték e t a nyelőbe  
kb. 60 m 3 v ízze l m ostam  bele. E z ú g y  tö r tén t, h ogy  a n yelő  e lő tt lev ő  k isebb h a lastóból 
a gát m egh atározo tt idejű á tv ágásáva l engedtem  él a szükséges ö b lítőv izet. A  Garadna- 
forrásban a fe sték , 5 napig tartó  m egfigyelés a la tt, nem  je len tk eze tt . A  forrás v ízh ozam a  
kb. 1400 1/perc.

2. A z ered m én ytelen  fluoreszceinos fe s tés  u tá n  kb. 8 napra a v ízn y e lő t 3 kg  
sa v a n y ú -fu ch sin n a l ism ét m egfeste ttem . F e lh a szn á lt öb lítő v íz  kb . 40 m 3. E redm ény  
ez esetb en  is n ega tív . V ízhozam , m in t fen t.

3. Jú liu s legu to lsó  napjaiban a jávork ú ti v ízn y e lő t fe s te ttem  m eg 50 d k g  fluoresz- 
ceinnal. A  Jáv o rk ú ti-tó b ó l kb. 80 m 3 öb lítő v ízze l m ostam  be a fe s té k e t. Öt nap ig  tartó  
m egfigye lés  ered m én yek én t m eg á llap íth a ttu k , h ogy  a festési k ísér let eredm énye negatív . 
V ízh ozam , m in t fen t.

4. 1951. m árciusában a B o lh ási-v ízn ye lőb en  állandó je llegű  erős v íz fo ly á s v o lt . 
A z e ln y e lt  v íz  m en n yisége  kb. 200 1/perc. A z e ltű n ő  h ó o lv a d ék v ize t ez esetb en  30 d kg  
flu oreszcein nel fe s te ttem  m eg, s a tób ó l is leen ged tem  a fe s tés  u tán  kb. 50 m 3 v iz e t .  
A  G aradna főforrásában a fluoreszcein  7 és fél óra m ú lva  k ezd e tt je len tk ezn i, 8 óra 
m ú lv a  a forrásban a zöld  szín  elérte a tö m én y ség i csú csp on tot. E ttő l k ezd v e  fo k o za to 
san  sz ín te len ed ett a v íz. A te ljes  k itisz tu lá s  3 nap m ú lv a  k ö v e tk e z e tt  be. A forrás v íz 
h ozam a ekkor kb. 10 000 1/perc v o lt .

5. A  B á n k ú t m elletti «Visszafolyót» 1951 tav a szá n , h óo lvad ás m elle tt fe s te tte m  
m eg. A  V issza fo lyób a  ekkor állandó je lleggel kb. 20 1/perc v íz  fo ly t be. A  fe lh aszn á lt 
fluoreszcein  m ennyisége 1 kg. A Garadna főforrásában 4 nap m ú lva  je len tk eze tt  a festék . 
A forrás k itisz tu lá sa  kb. 6 nap ig  ta r to tt . A  forrás v ízh ozam a a fe s tés  idején  kb. 8000  
1/perc v o lt .

6. 1951 ta v a szá n , hóolvadáskor a N agym ező  egy ik  dolin ájáb an  fe s te tte m  m eg  
az elszivárgó o lv a d ék v izet. F elh aszn á lt fluoreszcein  m ennyisége 30  dkg. A forrásban  
a zöld  szín  nem  je len t m eg. A forrás v ízh ozam a kb. 5000 1/perc v o lt .

A nagy nyári szárazságban megejtett vízfestések — még az aránylag 
kis távolságúak is — eredménytelenek voltak, ezzel szemben a magasabb 
forrásvízálláskor megejtettek reményen felüli sikerrel jártak (a bolhási víz
nyelő megfestése után pl. már 8 óra múlva megzöldült a Garadnaforrás !), 
azt jelenti, hogy a forrás vízrendszerében emeletes földalatti üregrendszerrel 
van dolgunk, azaz a karsztvízegység területéről, egymásfeletti szintben, 
emeletszerűen, két víz vezető járatrendszer húzódik a forrás felé. Akárcsak 
az Aggteleki-barlangnál, a felső járatrendszer jól kidolgozott, tágas barlang
hálózat, amely a garadnavölgyi vízzáró legalsó-triász rétegsornak a fennsík 
mészkő felé való felső térszíni érintkezésével szintezhető s a régi garadna- 
forrási karsztvízegység szintjét jelzi. Ebbe a rendszerbe szolgálnak a felszíni 
víznyelők. Ebben a felső üreghálózatban az év legnagyobb részében nincs 
összefüggő vízfolyás. A rendszer az alsó, a mai Garadnaforrás által meghatá



rozott vízszinten kifejlődött repedés- vagy üregrendszerrel csak a forrás 
közvetlen közelében van összeköttetésben, tágasabb belső víznyelők kap
csolatával. A felső rendszer egyébként lefelé teljes hosszában zártnak tekint
hető, ami azt jelenti, hogy a felszíni víznyelőkön lefolyt nem nagymennyiségű 
víz csak szűk, oldással ki nem tágított repedéseken tud lassan leszivárogni 
az alsó, a karsztvíz mai szintjét jelző, szűk járatú hálózatba. A szennyezett 
felszíni vizek ez alatt a lassú szivárgás alatt megszűrődnek, s így rendes, 
kis vízhozam mellett a forrást nem szennyezik. Ugyanezen oknál fogva 
nem járt eredménnyel a száraz időszaki vízfestés sem. Nagy víztömegeknek 
a felszíni víznyelőkbe jutása azonban létrehozza a felső barlangrendszerben 
az összefüggő vízfolyást s így a szüretien víztömeg eléri a forrás közelében 
kifejlődött tágabb belső víznyelőket, s ezeken keresztül szűretlenül az alsó 
rendszer vizéhez ömlik. Ilyenkor szennyeződést, illetve vízfestéses vizsgála
tunk alkalmával a használt vízfesték jellemző színét mutatja a forrás vize.

A Garadnaíorrás mai helye, így az emeletes vízvezető rendszer kifejlő
dése is annak köszönhető, hogy a garadnavölgyi vízzáró rétegsor által koráb
ban felduzzasztott karsztvíznek sikerült a vízzáró összletnek egy, a völgy
talphoz viszonyítva mélyebb pontján utat törni magának. Nemcsak a D-i 
területen nincs tehát egységes karsztvízszint, de még a Garadnaforráshoz 
tartozó karsztvízegység sem jelent «karsztvíztükröt», hiszen a karsztvíz 
lefolyásának útja emeletszerű szintjeiben is különböző, a mindenkori csapa
dékviszonyoktól függően. Bő csapadékú (hóolvadásos) időben a felsőbb szin
tek vizei uralkodnak a forrásban, száraz időben az alsóbb, mélyebb szintekéi.

A Garadnaíorrás vízgyűjtő területe erősen karsztosodott. Számtalan 
víznyelő, töbör, zsomboly (a Kiskőháti-zsomboly nézetünk szerint a felső 
barlangrendszer felszínre szakadása) utal a kőzetösszlet mélyén rejtőző 
karsztj elenségek fejlettségére.

Az Alsó-Sebesvíz-forrás kisebb vízhozamú, állandó jellegű karsztforrás. 
Nyári vízbősége 1000, március 4-én mért vízhozama kb. 2300 percliter volt. 
A forrás t. sz. f. magassága kb. 560 m. A középső-triász mészkő a Garadna 
D-i oldalán húzódó vulkáni sáv határvonalán bukik elő, jóval a garadna- 
völgyi helyi erózióbázis felett. A forrás hőfoka rendes vízhozam mellett 
8,5—9,0° C. Három, különböző időpontban vett vízmintájának főbb elemzési 
értékei:
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A víznek CaCOg-ban való gazdagságából a vízgyűjtő terület felszíné
nek zártabb mivoltára, azaz a felszíni karsztjelenségek (tág víznyelők) 
aránylagos hiányára, másrészt egyszintű vízgyűjtő rendszerre kell gondol
nunk. A Garadnaforrás nyáron mélyebb vízszintjének lassú szivárgású vizei, 
az árvízi hozamok oldott anyagban szegény, magasabb szintű járatokban 
folyó vizeivel összehasonlítva magyarázzák a Garadnaforrás vizének ismerte
te tt változásait. A Sebesvízforrás esetében a víz karbonátkeménységének 
fokozódó növekedéséből ennek az emeletes rendszernek a hiányára gondolha
tunk. Ha meggondoljuk, hogy ilyen egyszintű járatrendszer esetén a mész- 
tartalom növekedése csupán a víz hőmérsékletének csökkenésétől függ a jel
zett bővizű időszakokban, maguktól értetődőkké válnak az elemzéseknek 
a karsztvízegységen belül egy szintet jelentő adatai. A nitráttartalom  viszony
lagos alacsony értéke és a nem karbonátos ionok elég nagy százaléka ugyan
csak azt bizonyítja, hogy a víz a felszínt borító vékony humuszrétegben 
elég sokat tekereg, míg megtalálja a mészkő mélyébe vezető repedéseket. 
Közben a humusz és vörösagyag rétegek egyrészt szűrőhatást biztosítanak, 
másrészt oldatba ju ttatnak néhány egyszerű nátrium- és magnéziumsót.

A forrás fejlődéstörténete nem mutat olyan változást, mint a Garadna- 
forrásé. A karsztvízegység területén a felszíni karsztjelenségek aránylag 
gyengén fejlettek. A forrás völgyében felhalmozódott mésztufa arra utal, 
hogy mindamellett a földalatti vízhálózat kialakulása barlangképződéssel 
kapcsolatos. Emeletes barlangrendszer e helyen már csak azért sem fejlődhe
te tt, mert a forrás nem vágódott be lényegesen a vízzáró összletbe. A forrás 
jellegzetes duzzasztott karsztforrás.

A Garadnavölgy másik nagy karsztíorrása a Margit-forráscsoport. 
A tógazdaság területén fakadó két forrás egy vízrendszerhez tartozik, csu
pán a karsztvíznek a völgyfenék alluviumában való szétfolyása következté
ben osztott jellegű.

Ez év augusztusában a két forrás összvízhozama 2200 percliter volt. 
Ez az árvízi hozam idején 10—12-szeresére szokott növekedni. A forrás 
rendes vízhozamú hőfoka 8,8—9,2° C. Vizsgálataink kimutatták, hogy ez 
a forrás a Garadnaforrással tökéletesen megegyező felépítésű és szerkezetű 
területről, emeletes barlangrendszerből kapja vizét. A forrás vízrendszerének 
fejlődéstörténete is teljesen azonos a Garadnaforráséval. Minthogy a forrás 
t. sz. f. magassága kb. 350 m, vízgyűjtő területének felszíne pedig átlag 
650 m körüli, nyilvánvaló, hogy ebben a karsztvízegységben sem beszélhe
tünk ((karsztvíz-tükör»-ről, hanem a karsztvíz ugyanolyan emeletes és szint- 
magasságban a csapadékviszonyoktól függő változásokat mutat, mint a 
Garadnaforrás karsztvizegységében.

A Margitíorrás vizének kémiai elemzési adataiból hasonló következteté
seket vonhatunk le, mint a Garadnaforrás esetében.

Ezek az értékek a Garadnaforráshoz képest egy árnyalattal talán a 
járatrendszer erősebb kidolgozottságát mutatják, és azt, hogy a víz a legalsó
triász tagokon keresztül hosszabb utat tesz meg, mint a Garadnaforrás vize.

A Margitforrás és a Garadnaforrás vízföldtani fejlődésük és szerkezeti 
helyzetük, továbbá a vizek vegyi tulajdonságai változásának alapján, de



nem utolsósorban a karsztosodás egyenlő fokának nyomán is, egymással 
a legközelebbi párhuzamba állíthatók, tehát ikerforrások.

A Margitforrás karsztvízgyűjtőjében tehát ugyanolyan értelemben, mint 
a Garadnaforrásénál, feltételezni lehet egy nagykiterjedésű emeletes barlang- 
rendszert. Ennek feltárásával megpróbálkoztunk. 1950. augusztus 10-én a 
Létrástető víznyelőjéből sikerült behatolni felső hálózataiba a feltételezett 
barlangnak. Szeptember 15-ig, a nyári feltáró munkánk befejeztéig kb. 500 
m-es szakaszt ismertünk meg belőle. A barlangnak ez a szakasza erősen ki 
van töltve helyenként a továbbjutást is akadályozó agyaggal. A járatok 
alján a vízmozgástól gömbölyített mészkőkavicsok gyakoriak, előfordulnak 
azonban emberfej nagyságú porfiritoid (?) görgetegek is. A megismert részek 
még mindig erős lejtéssel (kb. 15°) a mélység felé tartanak. Az átlag iy 2 m 
széles és 2 m magas folyosószakaszokat helyenként 10—15 m magas és 5—10 m 
széles, teremszerű kiszélesedések váltják fel. A barlangrendszerben cseppkő
képződés kevés van. Főleg a falakat bevonó cseppkőkérgezések gyakoriak. 
A jelenleg ismeretes szakasznak a végét egy agyagszifon jelzi. Nem kétséges, 
hogy ennek átásása után a barlangrendszer folytatásába lehetne bejutni.

Az annabarlangi I. és II. sz. karsztforrás. Az I. sz. (melegebb, belső) 
forrás vízhozama régebbi mérések szerint 2220, а II. számúé 1300 perc
liter. Az I. sz. forrás nyári vízhőmérséklete 12—13° C között változik, a 
II. számúé 9,3—9,5-ig. Mindkét forrás mésztufából ered. Korábbi ellentétes 
elgondolásommal szemben, egy vízgyűjtő területről táplálkoznak, s csupán 
a mésztufa járataiban alakult ki a kettős forrást létrehozó elágazódás. A forrá
sok vize nézetem szerint a Színvavölgy Ny-i oldalának középső mészkövéből 
ered, s a Színvavölgy lillafüredi szakaszát feltöltő mésztufába az István- 
barlang alatti részen ömlik be a víz. Az Istvánbarlang a valamikor maga
sabb szintben folyó vízjárat üregének maradéka, s így egy emeletes rendszer 
jelzője lehet. A Színva és Garadna találkozásán létrejött nagytömegű mész
tufafelhalmozódás tehát a mai annabarlangi források vizének egykori üledéke.

Az I. sz. forrás változó vízhőmérséklete felszíni, valószínűleg színva- 
víz hozzáfolyásra enged következtetni. A hozzáfolyást vízfestéssel nem sike
rült kimutatnom. A Sebesvíz-völgyben kísérleteket végeztünk arranézve, 
hogy a mésztufa ismert szakaszhosszúságán (25 m) mennyi idő alatt jut át
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a fluoreszcein. На a víz csak szivárgás útján halad a mésztufában (így van 
ez a feltételezett színvavíz-hozzáfolyás esetében is), a festés eredménytelen
sége semmit sem bizonyít: mert a fluoreszcein az ellenőrző rövid szakaszon 
sem jut át! Ugyanezt a 25 m-es utat savas-fuchsin 6 óra alatt tette meg, 
noha a mésztufagát felső szakaszán elszivárgó és kb. 25 m-rel lejjebb újból 
előbukkanó víz percenkénti mennyisége 300 1 volt. Ilyen értelemben pedig 
az I. sz. annabarlangi forrás színvavízzel fertőzöttnek tekinthető, s jelen 
állapotában közvetlen ivóvízi felhasználása nem tanácsolható. А II. sz. 
forrás szabályszerűtlen időközönkénti hirtelen megzavarodását a forrás mész
tufajárataiba belekerült pisztráng vergődése okozta.

Az annabarlangi források elemzési adatai:

Az I. sz. (melegebb) forrásnál a kalciumkarbonát-tartalom növekedése 
a forrás vízhozamának növekedésekor azzal magyarázható, hogy nagy víz
állás mellett a forrásba több karsztvíz jut, mint színvavíz. А II. sz. forrás 
vizében ellenben a mésztartalom csökkenése a hozam növekedésekor azt 
jelenti, hogy színvavíz-hozzáfolyás nincs, másrészt a karsztvizet vezető 
járatrendszer a középső-triász világos mészkőben erősen kidolgozott barlang
hálózat. A melegebb forrás Mg-tartalmának jelentős része színvavíz-eredetű- 
nek látszik. A nitrátnak a melegebb forrásban észrevehető erős megnöveke
dése az árvízi időben, szintén erős színvai szennyezést bizonyít. A magas 
szulfáttartalom viszont a vízgyűjtőterületről származik. Ezt az bizonyítja, 
hogy a melegebb, tehát színvavízzel felhígult (a Színva-forrásban 16 mg 
S04-ion volt, ugyanekkor a patak vizében még kevesebb !) I. sz. forrás 
kisebb értékeket mutat. Amikor nagyobb vízhozam idején (XII. 1) a mele
gebb forrásban is dominálóbb lesz a karsztvíz, a szulfáttartalom értéke is 
közeledik а II. sz. forráséhoz (1. a táblázatot). A táblázat többi adatai is 
ugyanezt az összefüggést mutatják. A forrás magas szulfáttartalma a ladini 
mészkővel érintkező és a forrás járatai végső szakaszainak a helyét is meg
határozó porfiritoid jelenlétével magyarázható.
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A Bükkhegység eddig tárgyalt karsztforrásaitól eltérő jellegű, azonban 
kétségtelen karsztforrások a diósgyőri és görömbölytapolcai langyosvizek. Ezek 
a források a diósgyőr-görömbölytapolcai törésvonal rendszerben feküsznek. 
A törésrendszer, mely egyben a források felszínre bukkanási helyét is meg
szabja, hévvíz hozzákeveredést tesz lehetővé. A hozzáelegyedett hévvíz 
mennyisége alapján adódik a források különböző hőfoka (Diósgyőr körül 
17—22° C, Görömbölytapolcán 31° C). Semmiesetre sem lehet azonban e 
helyen «termális karsztvízéről beszélni.

Az alábbi forrásvizek elemzése azt mutatja, hogy a karsztvízjelleg 
uralkodó a forrásokban. Ugyanakkor azonban olyan alkatrészek is szerepel
nek, melyek a bükki típusú karsztforrásokban egyáltalán nem szoktak elő
fordulni. (Lásd: Kárpáti J.: A görömböly-tapolcai forrásvizek vizsgálata. 
Hidr. Közi. XXI. köt. 1941. Bp. 1942.)

Legfeltűnőbb, karsztvíztől elütő jelleg, a források vizének nagy szilikát- 
tartalma. Ezenkívül a Sr, B 0 2, Cu jelenléte, nem beszélve a csak nyomokban 
mutatkozó elemekről, ugyancsak hévvízzel való karsztvíz keveredésre 
utalnak.

Összefoglalás

Fenti vízföldtani vizsgálatokból a karsztvízre vonatkozólag a követ
kezők adódtak:

1. A Bükkhegységben nincs összefüggő, egységes karsztvíztükör.
2. A Garadnavölgyet D-ről kísérő összefüggő, jól karsztosodó mészkő

sávon belül is jól elhatárolható és egymástól élesen elkülönülő karsztvíz- 
egységek vannak.

3. Ezek az egységek két csoportra oszthatók:
a) vannak karsztvízegységek, melyekben a karsztvíz szintje aránylag 

nyugodt, minden évszakban nagyjából ugyanabban a szintben helyezkedik 
el (Sebesvízforrás, a diósgyőri és a görömbölytapolcai források karsztvíz- 
egységében);

b) vannak viszont olyan karsztvízegységek (Garadnaforrás, Margit - 
forrás, annabarlangi források), amelyekben a víz szintje a csapadékviszonyok
tól függően változik és különböző emeletekben helyezkedik el.

4. A karsztvízegységek vízszintjét (ha ilyen több is van, akkor az alsóé t 
mindig az a karsztforrás szabja meg, amely az egység vízrendszerének gyűjtő-) 
pontja.

5. A források helyzetének (térszíni magasságának) változása formálja 
a karsztvízegység hidrogeológiai fejlődéstörténetét.

6. A Bükkhegység, karsztvízkifejlődési jellege alapján, a gömör-tornai 
karsztterület mellé állítható és élesen elkülönül a Dunántúli Magyar Közép- 
hegység vízföldtani kifejlődéseitől.

7. A Bükkhegység középső-triász mészköve erősen karsztosodott és 
sok, jelentős nagyságú, ma még legnagyobbrészt feltáratlan karsztbarlang- 
rendszert tartalmaz.
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8. Egyes karsztforrások (Garadna-f., Margit-f., kevésbbé határozott 
módon: annabarlangi források) fiatal jellegű, mélyebb szinten való meg
jelenése, az erős völgybevágódásokkal kapcsolatban, a Bükkhegység alap
hegységének fiatalkori, jelentős emelkedésére utalhat.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE QUELQUES SOURCES 
KARSTIQUES DE LA MONTAGNE BÜKK

Par L. J akucs

L’objet principal de mes études hydrogéologiques, dans la montagne 
Bükk, a été d’élucider les problémes de l’eau karstique dans cette montagne 
et d’obtenir ainsi des bases pour une comparison avec les parties trans- 
danubiennes du Massif Central Hongrois.

Le terrain est constitué surtout pár des couches secondaires, les couches 
paléozoiques et les produits volcaniques ont un rőle moindre. Tandisque 
les couches de roches sédimentaires sont complétement perméables, les 
roches volcaniques sont toujours imperméables á l’eau. Parmi les roches 
perméables, seuls les calcaires de l’étage ladinien sont présents en grande 
masse continue. Toutes les formations de ce terrain sont plissées dans la 
direction Est-Ouest.

Au point de vue de l’hydrologie karstique, le terrain étudié est coupé en 
une partié Nord, moindre et une partié Sud, plus grande. Ces deux parties 
ne sont pás en communication. Pour cette raison déjá on ne peut pás parier 
d’un niveau d’eau karstique uniforme. Mais, en outre, cette conception n’est 
pás applicable non plus á la masse des couches ladiniennes, á bonne per- 
méabilité et formánt un systéme continu. Sur la partié du calcaire située 
au Nord j’ai réussi á démontrer la présence de deux terrains á eau karstique, 
tandisque sur la partié Sud les recherches ont conduit á sept nappes d’eau 
karstique, indépendantes. A chaque unité d’eau karstique appartient une 
source karstique á grand rendement. La hauteur au-dessus du niveau de la 
mer de la source karstique indique aussi la hauteur du niveau de la nappe 
karstique correspondante, d’aprés le principe connu, que la hauteur erőit 
avec la distance de la source. Les terrains de captage des sources, 
c’est-á-dire les unités d’eau karstique qui leurs correspondent, sont fa- 
cilement tragables pár l’emploi de colorants. C’est dű au fait que 
les roches calcaires ont un relief karstique bien développé et que l’on trouve, 
sur le terrain, des puits absorbant en grand nombre. L’emploi des colorants 
ne nous renseigne pás seulement sur la Situation de Г eau karstique appartenant 
á la source, mais permet aussi des conclusions intéréssantes concernant 
I’évolution hydrogéologique des unités d’eau karstique et sur les systémes 
importants de grottes karstiques.

Les deux sources caractéristiques du terrain situé au Nord, sont la 
Felsőforrás et la Galyaforrás (forrás =  source en hongrois). Le terrain de 
captage de la Felsőforrás est lóin de la source, il est relié á la source pár un 
canal étroit, probablement une grotte karstique bien évoluée. Les bouches 
de sources taries qui sont bien visibles dans plusieurs horizons au-dessus de la
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bouche actuelle, sont la preuve de l’abaissement progressif du niveau de l’eau. 
Ainsi il est probable que la source est relié á són terrain de captage pár un 
systéme de grottes d’une hauteur considérable. Les phénoménes karstiques 
de la surface (dolines, puits absorbants, petites grottes) sont des preuves de 
l’existence d’un systéme de grottes souterraines bien développé.

Les petites sources qui émergent aux bords du terrain de captage de la 
Galyaforrás indiquent que le systéme hydrologique de cette source n’est 
pás complétement fermé. Ce fait, et les grandes grottes qu’on observe dans 
un niveau beaucoup plus élévé que la source, prouvent que dans ce niveau 
la source est encore jeune. La source primordiale a probablement drainé 
tout le territoire karstique et ce n’est que plus tárd que le terrain s’est dif- 
ferencié en deux unités d’hydrologie karstique avec la formation de la Felső
forrás et de la nouvelle Galyaforrás. Les grottes de la Galyaforrás primordiale 
indiquent le niveau d’eau karstique déterminé pár la mer miocéné, parce que 
les sédiments du rivage de la mer miocéné apparaissent partout dans ce 
niveau. Pár conséquent, la source Felsőforrás, situé bien plus bas, ne pouvait 
pás exister.

Sur le terrain karstique situé au Sud il у a 7 grandes sources resp. groupes 
de sources karstiques: Garadnaforrás, Alsó-Sebesvíz-forrás, Margitforrások, 
Annabarlangi-források, Szinvaforrások, Diósgyőri-források et les Hejőforrások.

La recherche des terrains de captage des sources Garadnaforrás et 
Margitforrások á l’aide des colorants n’a pás donné d’abord de résultat 
á cause du niveau bas estival des eaux, mais les essais effectués pár un niveau 
d’eau plus élévé ont été fructueux. Cela indique qu’il у a deux systémes de 
conduits d’eau dans plusieurs horizons. Le systéme supérieur est formé 
pár un réseau bien évolué de larges grottes. Les puits absorbants s’ouvrent 
dans ce réseau. Dans la plus grande partié de l’année il n’y a pás d’écoulement 
continu. Le systéme supérieur n’est en communication avec le systéme 
inférieur, défini pár le niveau actuel de la source, que pár des puits absorbants 
intérieurs larges, situés prés de la source. Autrement l’eau infiltrée pár les 
puits absorbants ne s’écoule que lentement, pár des fentes étroites, dans le 
réseau du niveau karstique actuel. C’est pourqoui dans le réseau inférieur 
le colorant est retenu. On ne peut l’observer dans la source que dans la saison 
á pluviosité abondante, lorsquel’eau peut s’écouler rapidement dans le systéme 
supérieur. Les analyses chimiques des eaux des sources faites dans plusieurs 
saisons, ainsi que les series d’observations du débit et les variations de la 
température de l’eau des sources soutiennent ces conclusions.

L’évolution du systéme d’eau dolomitique á deux horizons s’est fait 
de la maniére que l’eau karstique refoulée des anciennes sources a réussi 
de se frayer un chemin sur le niveau de la vallée, á travers les couches étanches 
servant de digue. La, oii l’eau n’a pás réussi de traverser les couches étanches, 
nous trouvons encore aujourd’hui une source karstique refoulée, avec un 
systéme de grottes au mérne niveau (Sebesvíz-forrás).

Le fait que Г unité hydrologique des sources n’est pás rompue pár les 
couches de tufs diabasiques visibles á la surface et que ces tufs n’influent 
pás sur la direction de l’écoulement des eaux prouve que ces couches, situées 
dans un synclinal, ne s’étendent qti’á une faible profondeur.
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Le chemin des conduites d’eau des sources Szinvaforrások et Anna- 
barlangi-források indique aussi la Situation synclinale des formations vol- 
caniques dans ce terrain.

Les sources Diósgyőri-források et les sources de la riviére Hejő sont 
aussi des sources karstiques authentiques, quoique d’un caractere différent. 
Celles-ci sont situées le long d’une faille importante qui rend possible l’ad- 
mixion d’eaux thermales. C’est la cause de la température plus élevée de ces 
sources et de la différence de leur composition chimique.

En résumé, nous pouvons établir que sur le territoire de la montagne 
Bükk il n’existe pás un niveau uniforme des eaux karstiques, mais qu’il у a, 
mérne dans les calcaires ladiniens bien définis et ayant une suríace karstique 
bien développée, des unités hydrologiques á plusieurs niveaux. Dans ce sens 
le terrain posséde les caractéres hydrologiques du terrain karstique de Gömör- 
Torna et difiére fortement du Massif Central transdanubien.

En dehors des grandes sources á eau karstique qui décident du caractére 
hydrologique de cette région, il у a un grand nombre de petites sources dans 
les couches semiperméables ou perméables pár endroits.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГОР БЮКК
Л. Я к у ч

Р е з ю м е .  По поручению Московского Геологического Института 
летом 1950 г. автор занимался гидрогеологической съёмкой северовосточной 
части гор Бюкк. В настоящей статье он кратко излагает результаты своих 
работ.

Горы Бюкк состоят главным образом из палеозойских и мезозойских от
ложений и магматических пород. Эти породы образуют систему антиклиналей 
и синклиналей, простирающихся с запада на восток. Главнейшим водоносным 
горизонтом является ладинский светлый известняк. В горах Бюкк самую важ
ную роль играют карстовые воды, находящиеся в различных, хорошо обособ
ленных горизонтах. Уровень карстоводных единиц определяется карстовыми 
источниками, являющимися сборными пунктами водной системы. Изменение 
расположения источников характеризует гидрогеологическое развитие карсто
водных единиц.

В отдельных единицах уровень карстовых вод не постоянный, а измен
яется в зависимости от количества осадков. Характер карстовых вод сходен 
с карстоводным районом Гемер-Торна, но резко отличается от гидрогеологи
ческих условий Венгерских Средних Гор. Главный водоносный ладинский 
известняк оказывается сильно карстованным и содержит значительную систему 
до сих пор еще не обнаруженных пещер. Автор исследовал их общее распрост
ранение с помощью окрасочных методов. Появление карстовых источников на 
более нижних горизонтах указывает на значительный подъем гор Бюкк в 
сравнительно недавное время. Разрывы в горах Бюкк гидрогеологическими 
методами не выявляются, за исключением большого сброса Диошдьёр—Гёрём- 
бёйтаполца (СЗ—ЮВ).

Кроме карстовых источников встречаются лишь незначительные источ
ники грунтовых вод.


