
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1973. ÉVRŐL

A MÉLYSÉGI VÍZ KUTATÁS HELYZETE A BÖRZSÖNY HEGYSÉGBEN

írta : K aszap  A ndrás

A Börzsöny hegység új földtani felvétele folyamatban van, a változatos 
felépítésű területet és a hozzá csatlakozó Ipoly-völgy határainkon belüli részét 
megfelelő feltártsággal fogjuk ismerni a térképezés befejezésekor. A vízföldtani 
összesítéshez elengedhetetlen számszerű adatok még hiányoznak.

Az eddigi széttagolt, kisebb területekre kiterjedt földtani vizsgálatok meglepően 
kevés kvantitatív adatot szolgáltattak; a szerzők valamennyien beérték a kvalitatíve 
ismertetett összletek réteg tani vagy kőzettani jellegeinek leírásával és összehasonlításával. 
Az üledékes és vulkáni összleteknek még a vastagságára vonatkozóan sem állnak rendel
kezésre területenkénti adatok. Ennek megfelelően nincs képünk a réteg tani viták során 
nehezen áttekinthetővé vált miocén egyes tagozatainak elterjedéséről, az oligocén és 
miocén rétegcsoportjainak litológiai megoszlásáról. Az irodalom áttanulmányozása után 
kétséges, hogy a miocén vulkánit összlet fekvőjének uralkodó dőlésiránya csakugyan a 
hegység belseje felé mutat-e, vagy ellenkező irányba, esetleg ilyen törvényszerűség hiányá
ban — egyéb tektonikai irányoknak megfelelően — helyenként más és más szabályt 
követ.

A terület irodalma alapján megállapítható, hogy a Börzsöny hegység 
üledékei közül a legalaposabban vizsgált, üledékföldtanilag a kellő mértékben 
megvilágított képződmény V endl A. (1934, 1935) leírásai nyomán a lösz.

Az egyes összletek vastagságára vonatkozóan el kell fogadnunk Papp F .— 
Vitális Gy . (1967) tankönyvében található táblázat adatait, a diósjenői szén
hidrogén-kutató fúrás és néhány fúrt kút adatainak kiegészítésével. Eszerint 
a paleogén dácit 80— 110 m, alattorfi 50 — 70 m, a rupéli 240—370 m, a felső- 
oligocén 90—530 m, a miocén vulkáni összlet hasonló korú üledékes fekvője 
és a piroklasztikumok 350— 500 m, a miocén effuzívumok 60 — 140 m, a badeni 
homok, agyag, márga, diatomit 6 — 240 m, az ebbe tartozó lajtamészkő fácies 
8— 30 m, a fiatalabb miocénbe tartozó kavics, konglomerátum, homokkő 1— 3 
m, pleisztocén lösz, homok, kavics 1 — 8 m, holocén kavics, homok, iszap
0. 5—4 m vastagságokat ér el.

A vízfeltáró fúrások némelyikének anyagán a szűrők megválasztása cél
jából szitálási vizsgálatot végeztek. A miocén (badeni) vízvezető szintjeinek 
szemcseösszetételi viszonyairól csupán két-három adat van a hegység délnyu
gati lábánál.

A fúrásokkal megcsapolt vízvezető szintek—rétegek szivárgási tényezőit 
— L ogan—Schmieder módszerével (Szebényi 1972) meghatározva — az
1. táblázat tünteti fel, kor szerint. Figyelemreméltó, hogy néhány esetben a 
fúrás dokumentációjában megadott kőzetminőség nem egyezik a szivárgási
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tényező szerint adódó minősítéssel, hanem az előbbi az utóbbinál rendszerint 
jobb. Az Ipoly és a Duna teraszain nagy szivárgási sebességgel jellemzett 
üledékek találhatók, amelyek az országos átlaggal egyeznek. Az oligocén összlet 
vízvezető szintjei a várakozásnak megfelelően gyenge vízadó képességűek, és 
szivárgási tulajdonságuk három nagyságrenden belül változik. A képződmé
nyek rétegtani besorolása az általános viszonyoknak megfelelően több fúrásban 
bizonytalan, a táblázat szivárgási tényezői szerint azonban többségében helyt
állónak látszik.

Ha az egyes képződményekre vonatkozóan kellő számú szivárgási tényező 
áll majd rendelkezésre, ezek összehasonlítása a gyakorlati célú, nagyvonalú 
rétegtani besorolás közvetett eszköze lehet.

Vízfeltáró fúrások

A csekély számú vízfeltáró fúrás kivétel nélkül a hegység peremén mélyült. 
Bélteky L. (1954) statisztikája szerint a Schmidt E. Ё. (1962) által kijelölt 
32. sz. börzsönyi táj egységen a fajlagos vízhozam átlaga 9,9 1/p • m-rel az ország
ban a második legkisebb, az átlagos depresszió egyszersmind a második leg
nagyobb.

A Börzsöny és az Ipoly völgye területén 58 vízfeltárási céllal mélyített 
fúrás, illetve kút szerepel az országos nyilvántartásban: Pest megye 17 köz
ségéből kilencnek a területén 36, Nógrád megye 7 községéből négynek a terü
letén 22. Az országos nyilvántartásban nem szerepel Pest megye 3 községe 
területén készült négy fúrás, illetve kút.

Néhány helyen a fúrt kutak vize a terep szintje fölé emelkedett. A felső- 
oligocén összletbe mélyülő diósjenői 8. sz. kút vize a 41—50 m mélységközben 
elhelyezett szűrőkön át 2,2 m-re emelkedett a terep szintje fölé, 224,4 m 
tszf. magasságig. A Drégelypalánk 1. sz. kútban (lőtér) a 4,0—8,5 m mélység
közben megnyitott homok vize 151,43 m tszf. magasságig 0,1 m-rel a terep 
szintje fölé emelkedett. Perőcsényben, a községben levő felszálló források 
közelében egy 18 m mély (1. sz.) fúrás agglomerátumból évtizedeken át ki
folyó vizet adott. A termelőszövetkezet kútja 171 — 336 m között elhelyezett 
szűrőkön át a lajtamészkő és az andezit vizét csapolja meg. A víz nyugalmi 
szintje 207,93 mtszf. magasságban van, 3,5 m-re a terep szintje fölött. Vámos- 
mikolán a miocén összletből évtizedeken át terepszint körül kifolyó vizet 
adott a 2. sz., ún. artézi kút. Szobon a középsőmiocénbe mélyült, század 
eleji artézi kút (nyilvántartáson kívül) évtizedeken át szabad kifolyású 
volt.

Ezek az esetek — az eddigi ismeretek szerint — mindenkor helyi jelen
tőségű víz vezetők megcsapolásának eredményeként értékelhetők és nem jogo
sítanak regionális következtetésekre.

A fúrt kutak általában gyenge közepes, vagy gyenge hozamúak. A szi
várgási tényezőknek megfelelően, az oligocénbe mélyült kutak között legtöbb 
a meddő, illetve csekély hozamú. A jobb víz vezető tulajdonsággal rendelkező 
középsőmiocén összletet megcsapoló kutak közül néhány a helyi igényeket 
kielégítő 60 — 120 1/p hozamú. A Duna fiatal teraszára telepített nagymarosi 
kutak parti szűrésűek. Az Ipoly öblözeteiben készült néhány sekély kút meg
felelő hozamú, de Vámosmikolán a nitrát- és nitrittartalom akadályozza a víz 
ivóvízként való felhasználását.

5 MAFI évi jelentés 1973.
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Geotermikus viszonyok

A Börzsöny hegység területén hévizes forrás nincs. A perőcsényi forrás a 
község főterén, továbbá a strand forrásai az előző közelében 13 —14 °C hőmér
sékletűek. A források törés melletti helyzete és hőmérséklete kétségkívül 
felszálló vizet jelez.

A vízbeszerzési céllal mélyült fúrások nyilvántartása számos anomálisan 
magas vízhőmérsékleti adatot tartalmaz. Ezen adatok (14—18 °C vízhőmér
séklet 2,5—250 m mélységből) többsége valószínűleg rossz mérés nyomán 
került a kataszterbe. Ezek rendszeres adatfelvétellel korrekcióra szorulnak. 
A szobi két magas hőmérsékleti adat (22,8—36,0 m mélységközből 16 °C; 
16,7 m mély kútból 15 °C) ellentétben áll mindkét (alább következő) szobi 
mélységi hőmérsékletmérés eredményével, s mint ilyen, nyilvánvalóan hibás.

A hegység területén készült vízfeltáró fúrások közül négyben végeztek 
mélységi hőmérséklet mérést. Az e mérések alapján adódó geotermikus gradiens 
értékeket (évi középhőmérséklet 9 °C) a 2. táblázat szemlélteti.

2. táblázat

Az adatokból jelentős szórás olvasható ki, így a két szobi kút adata 
egymás közt is jelentősen eltér, jóllehet a kutak távolsága alig több 1 km-nél. 
Összefüggések megállapításához ez a néhány adat kevés, a szélsőségek az 
adatok megbízhatóságának kérdését is fölvetik. Különösen áll ez a diósjenői, 
kiugróan pozitív anomáliára, minthogy ezen az egyetlen adaton kívül sem
mi eddig ismert jele nincs ilyen rendkívüli geotermikus gradiens értéknek.

Források

A Börzsöny egész területén forrásokban kerül a felszínre a beszivárgott 
víznek az a — valószínűleg legnagyobb — része, amely nem talál utat magának 
a mélyebb rétegek felé. A hegység területének nagyobb részén a vulkánit 
összlet hasadékaiban és porózus rétegeiben mozog a beszivárgott víz, majd a 
lejtésviszonyoknak és a morfológiának megfelelően felszínre lép. A mélyebb 
rétegeket a hegységperemeken levő néhány vízfeltáró fúrás kivételével nem 
éri mesterséges megcsapolás.

A fúrásokkal történő vízfeltárás szempontjából — a mai ismereteink 
szerint kedvezőtlen börzsönyi területen — a forrásoknak elsőrendű vízellátási 
szerepe van.
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Papp F. (1929) 144, Láng S. (1955) 335, Schmidt E. R. (1962) 197 forrást 
vett nyilvántartásba. Néhány forrásról azóta V endl A nna (1962, 1964) 
közölt adatokat. A Vízgazdálkodási Kutató Intézet forrásnyilvántartása 84 
forrást tart számon a Börzsöny hegységben, több forráson rendszeres hozam- 
és hőmérsékletmérést végeznek.

Hozamadatokat Láng és Schmidt nyilvántartása közöl. Ezek összesített 
hozamadatai 15 086 1/p, illetve 20981/p-et tesznek ki. Mindkettő egyszeri méré
sen alapuló nyilvántartás, a hozamadatok között azonban így is nagyságrendi 
különbség van.

Láng 270, Schmidt 146 forrásról ad nyilvántartásában hozamadatot, így 
az előbbinél 55,8 1/p, az utóbbinál 14,3 1/p adódik forrásonként. A tényleges 
viszonyokat ismerve mindenképpen az utóbbi adat közelíti meg jobban a 
valóságot. Ebben az esetben a két adat közötti különbség már csak 3,9- 
szeres.

Amíg néhány, tipikusnak elfogadott forrás huzamos méréséből megfelelő, 
a különböző forrásfajtákra általánosítható, hosszabb mérési sorral nem ren
delkezünk, a hegység forrásaiban felszínre bukkanó víz mennyiségére nézve 
közelítő becslésre vagyunk utalva.

A valósághoz közelebb álló, Schmidt nyilvántartásában található ada
tokból kapott értéket fogadva el, 1 102 866 m3/év adódik a mért források évi 
együttes hozamára.

A források száma nehezen állapítható meg, valószínűleg 335-nél is több. 
Elfogadva a 335-öt, a Schmidt szerint adódó évi hozamot e számig extra- 
polálva, 2 681 627 m3/év együttes vízhozam adódik.

Más oldalról közelítve meg a forrásokban felszínre kerülő víz mennyiségét, 
V endl A nna (1966) hasonló földtani felépítésű területen alkalmazott számítási 
módszerét használtuk. Ez a számítás a meglehetősen pontos forráshozamokkal 
rendelkező Szentendrei-hegység területére készült, K essler H. módszerének 
adaptálásával, és végül 9%-os (negatív) eltérést adott a mérésekből összesített 
adatokhoz képest. A számítás a Börzsöny hegység és a hegylábi területekre 
vonatkozóan az 1973. évre a következő:

A hegység és peremvidékének területe (nyugaton és északon az Ipolyig, 
illetve az országhatárig, keleten Drégely palánk, Nagyoroszi, Borsosberény, 
Diósjenő, Nógrád, Berkenye és Verőce közigazgatási határáig):

erdő 328 km2 55%
nem erdő 264 km2 45%

592 km2
C s a p a d é k :

a) Évi csapadék [9 észlelőállomás utolsó 10 (1963 — 1972) évi adatának 
középértéke]: 660 m.

b)  1972. I X —XII. havi csapadékátlaga 8 észlelőállomás alapján: 99 mm.
c) 1973. I —IV. havi csapadékátlaga 8 észlelőállomás alapján: 146 mm.
d) Az 1963 — 1972. évek IX —XII. havi csapadékátlaga 8 állomás alap

ján: 194 mm.
e) V endl A nna szerint a beszivárgási százalékot megszabó un. mérték

adó csapadék, a nagyrészt vulkáni szórt anyagból felépített területen, 
az I —IV. hónapokban lehullott csapadéknál lényegesen kevesebb, 
mégpedig a mérések szerint annak körülbelül a fele.

5*
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A l o m :
a) Az erdős területen átlag 6 cm vastag. Ez a 328 km2 erdős területen 

19 668 000 m3.
b) Ennek 20% víztartalma: 3 933 600 m3.
c) Ez az erdős területre esett 216 344 500 m3 csapadéknak 1,81%-a és 12 

mm csapadéknak felel meg.
d) A 3 933 600 m3 víztartalom 75%-a 2 950 200 m3; ez a télen és kora 

tavasszal visszatartott vízmennyiség, ami megfelel 9 mm-nek.

I. A b e s z i v á r g á s i  s z á z a l é k  s z á m í t á s a  az  e r d ő s  t e r ü 
l e t r e :

. ,, , ,  ,,, 1973. I —IV. havi csapadék лMértékadó csapadék: ------------------- ----------- -----------9 =  64 mm.

Mértékadó csapadékszázalék (M): 9,69%
Utolsó tízévi év végi csapadék: 194 mm 
1972. év végi csapadéka: 99 mm 
Eltérés az átlagtól: —95 mm 
Korrekciós csapadékszázalék: —49%
Korrekciós állandó: k = —5
Korrigált mértékadó csapadékszázalék (Mi): 4,7%
A forrásokat tápláló beszivárgási százalék (/?х): 8,5%

II. A b e s z i v á r g á s i  s z á z a l é k  s z á m í t á s a  a n e m  e r d ő s  
t e r ü l e t r e :

III. S z á m í t á s  az  e g é s z  t e r ü l e t r e :
Az erdős és nem erdős terület beszivárgási százalékainak (/3X és ß2) 
súlyozott középértéke: /1 =  9,61%
Az egész területen beszivárgott csapadék: 63,36 mm 
A források vízhozamát (Q) kifejező (Maillet—K essler) összefüggés: 
Q =  /?HF.

ahol ß =9,61% (beszivárgási százalék),
H = 660 mm (évi csapadék),
F = 592 km2 (vízgyűjtő terület).

Q = 3,76 • 106 m3/év

Ennek 71,4%-a a fenti, egyszeri mérés alapján kapott 2 681 627 m3/év 
hozam, a közelítés tehát elfogadható.
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THE STATE OF ARTESIAN WATER PROSPECTING 
IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
A. K aszap

A preliminary informative hydrogeological synthesis is disclosed in con- 
nection with geological mapping in the Börzsöny Mountains, by estimation of 
the available data.

The thickness of each complex is discussed on the basis o f literature.
Permeability coefficients of water bearing strata tapped by drilling were 

determined by caleulations and are included in Table 1. It has to be remarked 
that there are cases when the quality of rocks, as figuring in drilling documen- 
tation, is not identical with the quality gained on the basis o f permeability 
coefficients, the former being regularly higher than the latter.

In the inventory of the country, 58 boreholes, i.e. wells sunk fór prospect 
are included fór the area of the Börzsöny Mountains and the Ipoly valley. 
Four boreholes, i.e. wells, sunk in the area of 3 villages are lacking. The fact 
that in somé wells the hydrostatic le vei is rising above the surface, may be 
—according to our présént-day knowledge—the result of a locally more sig- 
nificant aquifer and we have no right to draw regional conclusions on tliis 
basis. The wells show generally only a low or medium yield. In conformity 
with permeability coefficients the wells sunk intő Oligocene are most frequently 
unproductive, i.e. characterized by a low yield. The wells tapping the better
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Middle Miocéné aquifers and yielding 60 —120 litre per sec, satisfy local 
needs.

In Table 2 the values of geotermic gradients o f temperature measurements 
of four deeper boreholes and of an overflowing water are presented. These 
data show a considerable dispersion.

In the area of the Börzsöny Mountains the percolating water is rushing 
up to the surface mostly in form of springs. For the 335 springs a total yield 
of 2.68 XlO 6 m3 per year was recorded. Bv the method o f H. K essler the 
estimated discharge of these sources is 3.76XlO6 m3 per year. As the upper 
data is 71.4% of the latter one, at the estimations this apjdied approximation 
is admissible.


