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BEVEZETÉS

Az Aggteleki-karszt központjában fekvő Jósvafót a források falujának is 
nevezhetnénk, hiszen a községben és környékén hat jelentős hozamú 
karsztforrás fakad, több kisebb forrás mellett. Ezeket a nagy hozamú 
karsztforrásokat többek között az jellemzi, hogy valamennyihez ismert 
barlangok is tartoznak. Ilyen forrás a Kistohonya-forrás is, mely Jósvafótől 
ÉNy-ra egy kilométernyire fakad az ún. Haragistya-fennsík lábánál. A forrás 
rendszeres vizsgálatának kezdete szorosan kapcsolódik a Vass Imre-barlang 
feltárásához, illetve a Papp Ferenc professzor által 1957-ben alapított 
Karsztkutató Állomás felépítéséhez. A folyamatos vízhozam regisztrálás 1965- 
tól kezdődött meg a forráson, és azóta is tart. A vízhozamméréseken kívül 
hetente történik a forráson hőmérséklet mérés. Korábban, 1979-83 között heti 
gyakoriságú vízminőségi vizsgálatok is történtek a forrásból vett minták 
vizében. A rendszeres hozam- és vízminőségi méréseket néhány egyszeri 
nyomjelzési és izotóphidrológiai vizsgálat egészítette ki. A forrás hozamában 
tapasztalt különleges változásokat Maucha László tanulmányozta részletesebben, 
és adott magyarázatot e jelenségekre.

A KISTOHONYA-FORRÁS HIDROLÓGIAI JELLEMZŐI

A Kistohonya-forrás a jósvafői Tohonya-völgyben (1. ábra) kb. 255 mBf. 
magasságban fakad. A víz több forrásszájból lép felszínre a csaknem 
százméteres hosszúságú mederből. A felső forrásszájak az év nagy részében 
szárazak, az alapvízhozamot a legalsó, foglalt forrásszáj biztosítja. Sokáig 
önálló forrásként tartották számon ez utóbbi fakadást, azonban a vízkémiai és 
forrás kiürülési vizsgálatok ezt nem erősítették meg. Jellegzetessége a forrásnak, 
hogy vize száraz időszakban nem jut el a felszínen a befogadó Nagytohonya- 
patakba, hanem a Tohonya-völgyben elnyelődik, és egy nyomjelzési vizsgálat
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szerint kb. 1 km-re DK-re, és kb 40 méterrel alacsonyabb szinten a Jósvafő 
határában fakadó Szabó-kútban jelenik meg újra.

A Kistohonya-forrás vízgyűjtő területe az eddigi vizsgálatok alapján kb. 
3.6 km2 kiterjedésű, hosszan felnyúlik a 300-500 m magas Haragistya-fennsíkra 
(1. ábra), sőt valószínűsíthető, hogy a vízgyűjtő egy része átnyúlik Szlovákia 
területére is. A forrás vízgyűjtő területe gyakorlatilag fedetlen karsztterület. 
Középső triász wettersteini mészkő és dolomit alkotja. A vízgyűjtő terület 
részben töbrös karsztfennsík, melyeket hosszabb-rövidebb völgyek daraboltak 
fel. A vízgyűjtő területen egyetlen aktív víznyelő ismert. A Szlovákiában 
található Milada-barlang víznyelője valószínűleg kapcsolatban áll a Kistohonya- 
forrással. A morfológiai, tektonikai viszonyok, és a forrás hozamváltozásai erre 
utalnak, az elvégzett nyomjelzési vizsgálat eredménye azonban nem volt teljesen 
egyértelmű, a rendelkezésre álló vízkémiai adatokból viszont nem lehet nagy 
felszíni víznyelőre következtetni.
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A területre hulló csapadék sokévi átlaga 627 mm. Ebből a forrás hozamát 
meghatározó beszivárgás átlagos értéke 151 mm, aminek eredményeként a 
forrás átlagos hozama 1.000 1/min (1.500 m3/d) az 1965-1993 közötti évek 
mérései alapján. Ugyanebben az időszakban nagyon szélsőséges vízhozam 
értékek is előfordultak. A forrás maximális hozama 26.000 1/p-et (38.000 m3/d) 
is elért 1974-ben, minimuma pedig 1993-ban több hónapon át zérus volt. Ez a 
nagyon szélsőséges vízhozam ingadozás lényeges különbséget jelent a többi 
forráshoz képest, amelyeknél a maximum-minimum aránya csak két-három 
nagyságrendnyi. A nagy árvízi hozamok és nagyon kis minimumok okát abban 
kereshetjük, hogy árvízi időszakban egy járulékos, nem karsztos vízgyűjtő

2.ábra. A Kistohonya- és a Komlós-forrás jellegzetes vízhozam idősora
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3.ábra. A Kistohonya-forrás vízhozam tartóssági görbéi
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terület átadja a vizét a forrás vízgyűjtőjére, és barlangi járatokon keresztül a 
forrásba is eljuttatja. Ez a körülmény támasztja alá a Milada-nyelőre vonatkozó 
állításunkat. Ugyanakkor a forrás rendes évi vízjárása lényegében nem 
különbözik a hozzá hasonló nagyságú forrásokétól. A (2. ábrán) a hasonló 
átlagos hozamú Komlós-forrással hasonlítottuk össze a Kistohonya-forrás 
vízjárását. Látható, hogy a vízhozamváltozások jellege teljesen azonos, azonban 
az apadási időszakok hozamidősorának meredeksége között jelentős az eltérés, 
a kiürülési idők lényegesen kisebbek, mint a Komlós-forrás esetében. Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy a forrás alaphozamát adó résztározó utánpótlása 
csak részben jut el a forráshoz, mert a forrásrendszer viszonylag magas, kiemelt 
helyzete ezt nem teszi lehetővé. (Jellemzésül bemutatjuk a (3. ábrán) a forrás 
egy tízéves időszakára felvett vízhozam tartóssági görbét, amelyből látható, 
hogy az átlagos hozam csak az év 20-30 %-ában áll rendelkezésre, vagyis a 
forrás megbízhatósága nagyon kicsi.) Az utóbbi évek rendkívüli aszályos 
időjárása a Kistohonya-forrás esetében szélsőséges minimumot produkált. 1993 
júliusára a forrás teljesen kiszáradt. Ugyanakkor nem száradt ki az a Szabó-kút- 
forrás, melynek átlagos hozama és vízgyűjtője lényegesen kisebb, mint a 
Kistohonya-forrásé, és nyomjelzések szerint a forrás patakmederben elnyelődő 
vize a Szabó-kútban jelenik meg. Feltételezhető, hogy a forrás vize aszályos 
időszakban felszínalatti lefolyás formájában tápláJja a Szabó-kutat.

A Kistohonya-forrás hozamváltozásaiban az igazi érdekességet nem a 
szélsőséges hozamingadozások, hanem az árapály eredetű változások 
jelentik (4,5,6.ábra). Ezeket a 6-12-24 óránként jelentkező periódikus 
változásokat először ezen a forráson tanulmányozták részletesen. (Azóta a 
környék több forrásán is megfigyeltünk hasonló ingadozásokat - pl. a 
Nagytohonya-, a Vecsem-, és a Pasnyag-forrásoknál.) A jelenség érdekessége, 
hogy csak bizonyos hozamtartományban fordul elő - általában 1.000-6.000 1/min 
(1.500-9.000 m3/d) értékek között. E furcsa változások oka a luniszoláris 
hatásra bekövetkező kőzetdeformáció, melynek következtében a 
törésrendszerben elhelyezkedő és mozgó víz a repedésrendszerből átmenetileg 
kiszorul, ill. rövid időre tározódik. E hatásra a forrásnál vízhozamtöbblet vagy 
vízhozamhiány jelentkezik. (A jelenség részletes és pontos magyarázatát 
Maucha László tárgyalja e kötet másik tanulmányában.) Ez a jelenség főleg 
részben dolomitos vízgyűjtőről fakadó források esetében figyelhető meg, a 
mészköves vízgyűjtőről fakadó forrásoknál általában nem (Pl. Komlós-forrás).

A hatvanas-hetvenes években a Vass Imre barlangban a György Péter 
által épített litoklázis-fluktuáció mérővel lehetett igazolni azt a sejtést, hogy a 
karsztvizek árapály jelenségét a luniszoláris-hatás okozza.
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6.ábra A Kistohonya-forrás különleges árapály ingadozásai közepes 

hozamváltozások esetén
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Régebben felmerült a gondolat, hogy a Kistohonya-forrás utánpótlódási 
területén a karsztvízszintekről tájékozódhassunk. Ezért létesült két évtizede a 
Hosszú-völgyben egy karsztvízszintészlelő fúrás, de hagyományos mechanikus 
műszerrel a mérése nem volt megbízható. Az 1994 év elején felszerelt 
nyomásérzékelós szonda adatai alapján megállapítható, hogy ebben a fúrásban, 
illetve a fúrás környezetében a karsztvízszintváltozások eltérő módon 
jelentkeznek a korábban tapasztaltakhoz képest. Az (8. ábrán) ez a szokásostól 
eltérő viselkedés figyelhető meg. A fúrásban a vízszintek 266-276 mBf szintek 
között mérhetők. Tehát a forrás fakadási szintjénél 10-20 m-rel magasabban 
található a karsztvízszint. A forrás hozama és a vízszintek között laza a 
korreláció. Az (7. ábrán) látható, hogy a korábbi alacsony vízállást viszonylag 
gyors vízszintemelkedés követi az előző év végi beszivárgás hatására. A 
felemelkedett karsztvízszint gyakorlatilag stagnál, és a rákövetkező, hatásában 
nagyobb beszivárgási többlet, mely a forráson árvizet okozott, lényeges 
vízszintváltozást nem eredményezett. A jelenség úgy is értelmezhető, hogy a 
közelben egy vízrekesztő, vízduzzasztó küszöb van, amely csak a maximum 
szint közelében engedi át könnyen, kis hidraulikai ellenállással a karsztvizet a 
forrás felé, egyébként a tározó nagy hidraulikai ellenálláson keresztül közel 
egyenletes sebességgel ürül le a forrás felé. (Összehasonlításként a (7.ábra) a 
Nagytohonya-forrás vízgyűjtőjén elhelyezkedő Szelcevölgyi-fúrásban regisztrált 
"szabályos" vízszintváltozást mutatja be.) Az eltérő viselkedés oka véleményünk 
szerint az, hogy a Hosszú-völgyi-fűrást végig triász korú dolomitban 
mélyítették, és a dolomit kőzetek finom érhálózata főleg a lassúbb vízmozgást 
teszi lehetővé.

A Hosszú-völgyi-fúrás vízszint regisztrátumának másik érdekessége, hogy 
a vízszintgörbe közel egyenes szakaszán megfigyelhető tíz-húsz centiméteres, 
luniszoláris hatásra jelentkező 24 órás periódusé vízmozgás. (9. ábra) A 
periódikus mozgásra még egyéb hatások is szuperponálódhatnak. (Hasonló 
árapály eredetű ingadozások a Szelcevölgyi-fúrás idősorában is jelentkeznek, de 
a mészkőben létesült fúrásban csak néhány centiméteresek.) A luniszoláris 
hatások a vízszintváltozások intenzív szakaszában is megfigyelhetők, ellentétben 
a forrásban tapasztalt vízhozam változásokkal, amelyek csak egy adott 
hozamtartományban fordulnak elő.

Ha a Kistohonya-forrás hozama a 7-8.000 1/min (10-12.000 m3/d) értéket 
eléri, akkor a forrástól mintegy 300 m-re található Vass Imre-barlang járataiban 
is megjelenik a víz. A karsztvíz megjelenésének többféle formája ismeretes. 
Általában egy több napig tartó lassú vízszintemelkedés következtében a járat 
talpán, vagy kürtő-szerű járatokból föláramló karsztvíz árasztja el a barlang
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9.ábra.Árapály eredetű vízszint ingadozások a Hosszú-völgyi észlelőfűrás 
vízszint idősorában

vízszintes főágát. Ettől eltérő esetek is vannak, pl. nagyon intenzív 
beszivárgásból a függőleges töréseken lecsepegő vizekből is kerülhetnek víz alá 
rövidebb járatok, szakaszok. Nagyobb, hirtelen áradásos árvizek esetében a 
barlang végpontja felől, a Vizes-ágból előhömpölygő patak tölti fel a barlang 
alsóbb szintjeit (Fekete-ág). A nyomjelzési vizsgálatok szerint ezek a vizek az 
űn. Fekete-szifonon keresztül néhány óra múlva a forrás vizében is 
megjelennek. A barlang vízszintes járatait 2-300 m hosszban, a Rokokó-kaputól 
a Lagunás- szifonig, esetleg hónapokig is kitöltő pangó vízben végzett 
nyomjelzési vizsgálatok viszont nem vezettek eredményre, a festék nem jelent 
meg a Kistohonya-forrásban. Valószínűleg a közbenső agyagréteg szűrte ki a 
festéket, illetve a lassú leszivárgás miatti nagy hígulás miatt nem volt 
kimutatható a fluoreszcein, hiszen a Fekete-ág forráshoz vezető ága (Andi- 
ág) nem a barlang főága alatt helyezkedik el, hanem más nyomvonalon halad.

A KISTOHONYA-FORRÁS VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐI

Minden kutató számára egyértelmű volt, hogy a Vass Imre-barlang és a 
Kistohonya-forrás között a hidraulikai kapcsolat létezik, de ez nem minden 
esetben jelenti azt, hogy a barlangban időszakosan található karsztvizek a forrást 
direkt úton táplálják, mint pl. a Komlós-forrás esetében a Béke-barlangon
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átfolyó víz. A barlangi- és a forrás vízből egyidejűleg elvégzett néhány 
vízkémiai vizsgálat is azt mutatta, hogy a barlangot a Lagunás-szifon előtt 
esetleg több hónapig is elöntő víz kémiai összetételében lényegesen eltér a 
forrás vizének kémiai összetételétől. A barlangban álló vízben a Ca2+- és HC03* 
ion tartalom magasabb, a Mg2+-ion tartalom pedig kisebb, mint a forrásban.

A Kistohonya-forrás rendszeresnek tekinthető - heti gyakoriságú 
vízminőségi vizsgálata - 1980-83 közötti időszakban folyt. A forrás jellemzésére 
az 1983-as időszak vizsgálati eredményeit mutatjuk be, összehasonlítva néhány 
másik forrás vízminőségi adataival. E vizsgálatok keretében gyakorlatilag a 
forrás karsztos komponenseinek vizsgálatát végeztük - összes keménység, 
kalcium- és hidrogénkarbonát - ion tartalomra -, melyeket vezetőképesség, pH, 
hőmérséklet mérésekkel, esetenként nitrát-ion mérésekkel egészítettünk ki. A 
magnézium-ion mennyiségét számítással határoztuk meg.

A vízhozamokról korábban megállapítottuk, hogy nagyon szélsőségesen 
változnak. A forrásvíz kémiai összetevői ezzel ellentétben meglepő módon 
nagyon nagy stabilitást mutatnak. Ez a stabilitás nem állandó, változatlan 
összetételt jelent, hanem azt, hogy nincsenek benne nagyságrendi változások. 
A Kistohonya-forrás éven belüli vízminőségi viszonyainak változását a (10.a. 
ábra) mutatja be. A koncentrációt nem a szokásos mg/1 mértékegységben 
tüntettük fel, hanem mg-egyenérték/l-ben (mval/1), - a könnyebb
összehasonlíthatóság érdekében. Az ábrából is látható, hogy a kb. ezerszeres 
vízhozam változás ellenére az egyes komponensek változása 10%-on belül 
marad. (Jelen esetben a kalcium- és magnézium-ion változásától tekintsünk el, 
mert ezek csak helyettesítik egymást, az egyenértéknyi összegük lényegében 
nem változik.) A többi forráson tapasztalható változásokhoz képest (lO.b.c.ábra) 
a változások elhanyagolhatóak. A legszembetűnőbb az ábrákon az 
összeskeménység és hidrogénkarbonát tartalom párhuzamos változása. Ezt 
természetesnek kell tekintenünk, hiszen az igazi karsztvizek gyakorlatilag csak 
Ca-, Mg-, és HC03 ionokból állnak. Ezen ionok együttes mennyisége 14-16 
mval/1 értékek között ingadozik, az összes többi ion mennyisége 0.4-0.8 mval/1 
értékek között változik, ami öt százaléknál is kisebb. Lényeges eltérés a többi 
forrás összetételéhez képest, hogy amíg az egyéb, mészköves források Mg-ion 
tartalma az év folyamán csak kismértékben ingadozik, addig a Kistohonya- 
forrásban a hozam csökkenésével egyértelműen növekszik a Mg-ion 
koncentrációja, és az év végére a minimum érték kétszeresére nő.

A karsztforrások vizére jellemző Ca/Mg arány (egyenértékben kifejezve) 
a Kistohonya-forrásban 2-5 között alakul, miközben a két különböző ion 
koncentrációja egymással ellentétesen változik (nem mérési hiba!). A Komlós-
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10.a,b,c,ábra. Л 
1983.

Kislohonya-, Komlós- és a Jósva-forrás Alsóbarlangi-forrásszáj 
évi vízminőségi változásai
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vagy Jósva-források (gyakorlatilag tisztán mészköves források) esetében a 
Ca/Mg arány változását mindig a Ca-ion koncentrációjának változása határozza 
meg. A Kistohonya-forrás esetében ez nem így van. Árvizes időszakban a 
kalcium-ion tartalom emelkedik, a magnézium-ion tartalom csökken, míg a 
kiürülési szakaszban mindez fordítva történik. A jelenséget két okkal 
magyarázhatjuk. Az ellentétes változás egyik oka lehet egy járulékos, főleg 
mészkőből álló vízgyűjtő ideiglenes bekapcsolódása, mely csak nagy vízhozamú 
időszakban érvényesíti a hatását. Ez a hatás azonban nem közvetlen vízátadást 
jelent barlangi főágakon át, hanem egy tározón keresztül a főtörésrendszerben 
a nyomás megnövekedésével fejti ki a hatását. Ennek a feltételezett rendszernek 
a helyét a Haragistyai-fennsík határközeli területén valószínűsíthetjük részben 
geológiai, részben hidrogeológiai és vízkémiai vizsgálatok alapján. A fő oka az 
ellentétes váltakozásnak a mészkő és a dolomit eltérő áttörtségével 
magyarázható. Emiatt árvízi időszakban a fő vízszállító a mészköves 
repedéshálózat, melyben a víz összetételében a kalcium-ion dominál. A forrás 
kiürülési szakaszában az ún. kizárási effektus ( a főtörésrendszerben mozgó 
karsztvíz nem engedi a mellék- és mikrorepedésrendszerek vizeit leürülni ) gátló 
hatása már nem érvényesül, és ez utóbbi repedésrendszerekből a vízgyűjtő 
dolomitos területéről nagyobb mennyiségű víz érkezik a forráshoz, és ebben a 
vízben a dolomitra jellemző magasabb magnézium-ion tartalom jelentkezik.

Egy kiemelt helyzetű tározó rendszer meglétét valószínűsíti az áradásos 
időszakok hőmérséklet változásának asszimetrikus jellege is. Víznyelős, barlangi 
főággal rendelkező forrásrendszerek esetén (Komlós-forrás) az árvizek hatására 
bekövetkező hőmérséklet csökkenések vagy növekedések általában rövid időn 
belül (1-1.5 hónap) ismét kiegyenlítődnek, szimmetrikusak (10.b.ábra). A 
Kistohonya-forrás esetében ez a kiegyenlítődés lényegesen lassabban következik 
be, ami arra utal, hogy a frissen beszivárgott áradmány vizek nem távoztak el 
a rendszerből, mint pl. a Komlós-forrás esetében, hanem tározódtak, ezért az 
átlagos forráshőmérséklet (10°C) visszaállásához hosszabb időre (kb. 3 hónap) 
van szükség. Egy ilyen feltételezett tározó rendszer csak szűkebb 
repedéshálózattal,illetve kisméretű barlangi főággal rendelkező barlangok 
esetében valószínűsíthető.

A forrásokon végzett izotóphidrológiai vizsgálatok eredményeiből az 
állapítható meg, hogy a forrásrendszerben gyakorlatilag a "friss" csapadékvíz 
dominál, néhány évnél hosszabb idejű tározódás nem valószínűsíthető. A 
forráson, barlangi csepegő vizeken végzett tricium vizsgálatok szerint jelenleg 
a csapadék és a beszivárgott vizek tricium tartalmában (kb. 20 TU) nincs 
különbség, a felszínalatti tartózkodási idő maximum egy-két év lehet.
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A Kistohonya-forráson végzett két 14C vizsgálat azt mutatta, hogy 
különböző vízhozamok mellett a ,4C koncentráció jelentősen változhat, 
mégpedig nagyobb vízhozam esetén magasabb a koncentráció. Ez magyarázható 
ügy is, hogy kis hozamok esetén olyan vízrészecskék lépnek felszínre, amelyek 
hosszabb felszínalatti tartózkodási idejűek. Ha a mért értékekből vízkort 
számítanánk, azt a meglepő eredményt kapnánk, hogy a nagyobb hozamok 
esetén a forráson kifolyó víz több száz évvel fiatalabb, mint a kis hozam esetén 
felszínre lépő víz. Ugyanakkor a forrás tricium tartalma és a nyomjelzési 
vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy legfeljebb egy-két éves tartózkodási 
időkről beszélhetünk. A magyarázatot az ellentmondás feloldására a 
karbonátkicserőlédés folyamata adja. A magas 14C tartalmú (kb. 112-115 md%) 
beszivárgó csapadékvíz a kőzet zérus l4C tartalmú karbonátját is oldva jelenleg 
nem ismert mértékben keveredik, és ennek eredményeképpen változó, és 
rohamosan csökkenő radiokarbon tartalom (107-90 md%) mérhető, amely sok 
esetben illuzórikusán nagy vízkorokat eredményezhet, egyéb mérések 
hiányában. (Megjegyzendő, hogy jelenleg a 14C vízkor meghatározásához a 
háttérértékként 85 md%-ot vesznek figyelembe, ami alacsonyabb, mint a 
forrásunkban és általában a hideg karsztvizekben mérhető koncentráció). Ezért 
karsztterületeken, karbonáttartalmú kőzetekben a ,4C mérések értékelésében 
megfontoltan kell eljárni, és számolni kell azzal, hogy egy adott áramlási pálya 
mentén nemcsak a felezési időt kell figyelembe venni, hanem az esetleges 
izotópkicserélődést is.
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YIELD AND WATER QUALITY CHARACTERISTICS OF THE 
KISTOIIONYA SPRING AT JOSVAFÖ

by

G.Izápy 

SUMMARY

The yield and water quality characteristics of the Kistohonya spring at 
Jósvafö differ from those of several other springs in the region, which
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emerge from karst caves. The yield varies over an extremely wide range, 
0 to 38 000 m3/d having been registered between 1965 and 1993. Owing 
to changes in rock porosity triggered by lunisolar and other physical 
effects, yield fluctuations unrelated to weather conditions have been 
observable in the 1 500 - 9 000 m3/d range. These effects cause 0.1 - 0.2 
m changes in the karstwater table measured in the boreholes. The 
temperature ( 9 - 1 0  °C) of, and the amount of total dissolved substances 
(600 - 650 mg/L) in, the spring water are virtually unrelated to the yield. 
The Ca/Mg ratio varies in proportion to the fluctuations in yield, without 
changing the chemical type of the water. The hydrochemical stability 
implies that presently the whole recharge area is karstified and that there 
are no large sinks conveying surface runoff. The majority of the 
catchment consisting of dolomite and dolomitic limestone rocks, recharge 
occurs mainly by infiltration through the network of fine fissures in the 
karstified rock, while the main fault system conveys primarily the flood 
flows. Of the Isotope hydrologic studies on the spring the tritium analyses 
have revealed retention times shorter than one year in the tributary rocks. 
The radiocarbon C-14 values are close to those of the spring water, are 
unstable and the changes related to yield may attain up to 20% owing to 
isotope exchange. Values higher than the background have also been 
observed. For these reasons considerable circumspection is needed in 
evaluating these data on karst springs. The studies on the abnormal 
behaviour of the Kistohonya spring at Jósvafö has greatly contributed to 
the better understanding of the hydrogeology of karst rocks in Hungary.
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