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Abstract: The investigated area found on a karst plateau form ed from  Triassic limestone in the Northwest p art o f 
the M ecsek Mountains. Waters from  both wells and sinkholes belonging to the the wells were analysed fo r  
microbiological and chemical contamination. The results o f our investigations outlined that the worst water quality 
occurs in the Mészégető- w ell due to the density populated catchment area. The bacterological contamination 
could be diminished by a proper and fully-established sewage-treating system. The chemical contamination (which 
is best indicated in the high nitrate contain o f the examined water) could be dwindled by ignoring or using reduced 
amount o f fertilizers. Due to our results se lf treating ability o f cave waters seem to happen mainly in the fie ld  o f 
microbiological contamination.

1. Bevezetés

1997 őszén egy egy évre tervezett kutatássorozatot indítottunk, mely
nek célja a Nyugat-Mecsek néhány karsztforrásának vízkémiai vizsgálata 
volt. Környezet- és természetvédelmi szempontból a karsztok - a nedves élő
helyekhez hasonlóan - a legérzékenyebb területek közé tartoznak (JAKUCS 
L., 1971). Ennek fő oka az, hogy a karszt egy olyan összetett rendszer, amely 
a földtani felépítés, éghajlat, talaj és növénytakaró együttes munkája során 
alakul ki. Ezen tényezők közötti kapcsolatok még nem teljesen tisztázottak, 
így bármelyik tényező mesterséges megváltoztatása az egész rendszer előre 
csak nehezen prognosztizálható változását vonja maga után (VERESS M. 
1998). Másrészt a karsztterület olyan környezet, amely hidrológiai rendsze
rének nyitottsága folytán nagyon gyorsan reagál az emberi (káros) befolyá
sokra. Le kell szögezni tehát, hogy a karsztok környezetvédelménél a vízvé
delem alapvető fontosságú, azért is, mert az ilyen területek társadalmi hasz
nosításának a vízhasználat az egyik iegelteijedtebb módja. Például Miskolc 
közel teljes ivóvízmennyiségét a Bükk-hegység karsztforrásaiból nyeri, de 
Pécs is kiegészíti ivóvízigényét a mecseki karsztvizekből.

Az egy évig tartó, monitoring jellegű vizsgálat a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Természetfoldrajz Tanszéke, a Komló-Víz Kft. és a Pro 
Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület együttműködésének keretében 
került megvalósításra. A mintavételek két heti gyakorisággal történtek 1997. 
októberétől 1998. augusztusáig
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Kutatási objektumként az Örfíí község határában lévő Vízfő- és 
Mészégető-fonásokat, valamint egy-egy, a forrásokhoz tartozó víznyelőt 
jelöltük ki. Kutatásunk elsődleges célja, hogy megállapítsuk, kimutatható-e 
antropogén szennyezés a források vizében. A vizsgálat során több paramétert 
határoztunk meg, a kapott adatokat rendszerezve tároltuk, hogy a mért érté
kek ne csak a dolgozat experimentális hátterét jelentsék, hanem egy olyan 
adatbázist is, amit az estleges későbbi kutatások is fel tudnak használni.

2. A vizsgálati terület

Kutatási területünket az Orfu községgel közvetlenül határos karsztvi
déken jelöltük 3d, ugyanis a nyugati-mecseknek ez a része a társadalmi ak
tivitás tekintetében kiemelt helyen van. Az 1960-as években a község köze
lében több mesterséges tavat hoztak létre, elsősorban rekreációs célokat szem 
előtt tartva. A tavakhoz kapcsolódóan üdülőtelkek kerültek kialakításra és 
ma Orfu Baranya megyében jelentős idegenforgalmi centrummá vált A  nya
ranta jelentősen megnövekedett lakosságszám a karszí és a tavak megnőve- 
kedett terhelését jelenti. Idegenforgalmi szempontból sem közömbös, hogy a 
legnagyobb vonzerőt jelentő tavak milyen vízminőséggel bírnak.

A Nyugat-Mecsek mintegy 50 km2 kiterjedésű karsztos felszínén 
nyolc jelentősebb karsztforrást illetve forráscsoportot találunk, így magát a 
területet is nyolc vízgyűjtőterületre oszthatjuk fel. A karsztosodó kőzetek 
elsősorban középső triász anizuszi mészkő és alárendelten dolomit. A karsz
tos térszín részben pleisztocén körű lösszel fedett.

A  területen 5 mintavételi helyet jelöltünk ki (1. ábra) Ezek közül 
kettő a Vízfö-forrás és a Mészégető forrás karsztforrás. Mintát vettünk ezek
nek a forrásoknak a tápláló vízfolyásából is. A Vízfö-forrás esetében egész 
évben tudtunk venni mintát a Szuadó-völgyben a forráshoz tartozó víznyelők 
(Szuadó- és Trió-nyelő) elől. A Mészégető-források estében a nyelőből tör
ténő mintavétel csak az év bizonyos szakaszaiban volt elvégezhető, a szára
zabb periódusokban a felszíni vízfolyást tápláló karsztcsurgóból (Gubacsos- 
forrás) vettünk m intát Hasonlóan hiányos volt a mintavétel a Szúadó- 
nyelőből a tél folyamán a vízfolyás befagyása i l l  hóval fedettsége következ
tében.

2.1. A vizsgált források vízgyűjtőinek hidrogeológiai sajátosságai

A vizsgálatunk egyik objektuma, a Vízfő-foirás a Mecsek legna
gyobb karsztforrása. 1972-től vízmű hasznosítás alatt áll, korábban Komló 
város vízellátásához járult hozzá, jelenleg Orfu községbe vezetik innen a
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vizet ivóvíz hasznosításra. Emellett a forrás az Orfu mellett létrehozott mes
terséges tósorozat fö táplálója is. Vize közvetlenül az Orfűi-íóba kerül, 
ugyancsak ebbe a tóba jut a jóval kisebb Mészégető-forrás vize is. A  két for
rás és a vízgyűjtők legfontosabb adatait az 1. táblázat tartalmazza.

A karsztforrások és vkgyvjtőtesiiietük hidrogeológiai adatai 
Hidrogeoiogical facts o f the karstwelh and their caicment area 

(Dél-Dtmáttúii VÍZIG., 1995)

1. táblázat 
Table 1.

Vízfő-fbrras Mészégető-fonás

Vízgyűjtőterület [kmz ] 15,25 1,8

Ebből karsztos felszín [% j 70 100

Éves vízhozam [ » ] 2,7 millió 150 ezer

Maximum vízhozam [ m’ /perc 1 70 **

Minimum vízhozam [ m3 /  perc] G.28 “

A  források kiválasztásánál fontos szempontként vettük figyelembe a 
vízgyűjtőterületek területhasználati módjait is. A két forrás vízgyűjtőterüle
tét megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a Vízfő-forrás vízgyűjtő területe 
majdnem teljesen erdővel borított A vízgyűjtő nem karsztos részén találjuk 
a MÉV IV. számú üzemét, ami szennyezési kockázatot jelenthet, a bányabe
zárás miatt azonban ez a kockázat feltehetően csökken, A Mészégető- 
forrásokhoz tartozó vízgyűjtőn is az erdő dominál, de itt már egyéb terület- 
használati módok is szerephez jutnak. Az Orfűi-hegyen mintegy 0,3 km -en 
szántóföldi művelés zajlik. Ez nem túl nagy terület s az utóbbi években job
bára rétként használták jelentős trágyázás és vegyszerezés nélkül. Vélemé
nyünk szerint nagyobb veszélyt jelent az Orfűi-tó fölötti domboldalon kiala
kult üdülőterület (szőlő, bobbykert), amely a vízgyűjtő 1/5 részét fedi le.

A  két fenti hasznosítás közötti átmenetet jelenti a Lipóci-legelőn fel
épített lovasközpont. Korábban a terület egyértelműen mezőgazdasági hasz
nosítás alá tartozott, juhiegelőként használták (egy kisebb bodályt is található 
itt). Ebben az időszakban több konfliktus is adódott a barlangkutatók és a 
juhászok között, akik az elhullott állatokat előszeretettel helyezték a legelőn 
található töbrökbe illetve karsztos nyílásokba. A mostani használat azonban 
nem csak a lovak legeltetéséből áll, hanem az idelátogatókat kiszolgáló épü
letekből is.

Az Orfűi-hegyen és a Lipóci-legelőn a karszt védelem szempontjából 
pozitívan hat az a tény, hogy itt a karbonátos kőzetekre méteres vastagság
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ban lösz települt, ami természetes szűrő szerepét játszhatja. Az azonban, 
hogy ennek a lösznek a degradációja milyen fokú, mennyire vált vízáteresz
tővé, még tisztázásra vár.

Mindkét vízgyűjtőn ke
resztülhúzódik a Pécs-Abaliget 
műút. Véleményünk szerint 
ennek hatása a vízszennyezésre 
csak alárendelt lehet. Az azon
ban tény, hogy az útmenti nye
lők rengeteg bemosott szemetet 
tartalmaznak.

3. M ikrobiológiai vizsgálatok 
eredményei

Mikrobiológiai vizsgála
toknál a következő paramétere
ket mértük:
- összes telepszám 20 °C-on,
- összes telepszám 37 °C-on,
- Coliformszám,
- Fekál coliformszám,
- Fekális Streptoccocusok szá
ma,
- Pseudomonas aeruginosa 
szám.

Vizsgáltuk továbbá az 
anaerob szulfitredukáló Clostri- 

diumok spóraszámát is. Ezt a vizsgálatot nem rendszeresen végeztük, ezért a 
továbbiakban ettől a paramétertől eltekintünk. A fekál indikátor baktériumok 
eredendően a melegvérűek bélcsatomájában élő szervezetek. Irodalmi adatok 
szerint külső körülmények között ritkán szaporodnak, az alacsony hőmérsék
let is kedvezőtlen számukra, csak hosszabb-rövidebb túlélésre képesek. Kö
zülük az Enterococcusokhoz tartozó Streptococcus faecalis kedvezőtlen kö
rülmények között hosszabb ideig életképes marad. Csíraszámuk ennek meg
felelően többnyire korábbi szennyeződést jelöl. A Coliformok között az 
Enterobacteriaceae családba tartozó törzsek találhatók, azonban ezek a külső 
környezeti feltételekhez már jól adaptálódtak, túlélésük hosszabb tartamú.

1. ábra: A források vízgyűjtője és a lehetséges 
szennyezőforrások

Jelmagyarázat: I . Vízfő-forrás, 2. Mészégető-források, 3. 
Üdülőterület, 4. Lovascentrum, 5. Kulcsosházak, 6. M EV  

bányaüzem
Figure 1: The catchment area o f the wells and the possible 

sources o f contamination
legend: 1. Vizfő-well, 2. M észégető-wells, 3. holiday area, 4. 

horse riding center, 5. bungallows, 6. MEV mining mill
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A minták vizsgálata a vízmű laboratóriumában történt; a tenyésztéses 
vizsgálatokhoz a táptalajokat és módszereket az ivóvízvizsgálati gyakorlat
ban elteljedt szabványosított eljárások közül választottuk. Elszomorító az a 
tény, hogy a megvizsgált minták nagy része közvetlen emberi fogyasztásra 
alkalmatlannak minősült.

3.1. A víznyelők összehasonlítása

A vizsgált hat paraméter közül mind átlagok, mind az adatpárok vo
natkozásában három esetben rendelkezett a Szuadó-nyelő magasabb értékek
kel, ezek közül kettő eset fedi egymást Az átlagok közti különbségek a 
Streptococcus és a P. aeruginosa esetében jelentősek, a Szuadó- nyelő érté
kei itt kétszeresen haladták meg a Gubacsos-nyelőét. A többi esetben a kü
lönbségek jóval kisebbek, a mért telepszám elhanyagolható.

3.2. A források összehasonlítása

A források viszonylag állandó hőmérséklete mellett ( Vízfő-f.: 8,4 - 
12 C°, Mészégető-f.:8,l -11,9 C° ), minden mért paraméter esetében, mind 
az átlagok mind az adatpárok eloszlása esetében a Mészégető-forráscsoport 
mutat magasabb értékeket, igen jelentős mértékben. A 2. ábra mutatja, hogy 
a Coliform baktériumok száma a vizsgálatok 80 %-ánál a Mészégető
forrásnál mutatott magasabb értéket. A  legnagyobb a különbség a P. 
aeruginosa esetében, ahol a mért érték 6,5-szeresen múlja felül a Vízfő- 
forrás átlagát, de ez az arány a S. faecalis és a 20 C°-on mért telepszám ese
tében is meghaladja a kétszeres különbséget. Mivel a nyelőknél az arány 
fordított volt és a különbségek is jóval kisebbek, nyilvánvaló, hogy a Mész
égető-barlangba a bakteriális szennyezők jórészt nem a felszíni vízfolyással, 
hanem beszivárgás útján jutottak be. Feltehetően a közvetlenül a forrás felett 
található üdülőtelep elégtelen szennyvízcsatorna-ellátottsága okozza a beszi
várgást. itt kell megjegyezni, hogy a legmagasabb mért bakteriális értékeket 
is a Mészégető esetében tapasztaltuk mind a hat paraméter esetén.

3.3. A források és a hozzájuk tartozó nyelők összehasonlítása 

3.3.1. A Szuadó-nyelő és a Vízfő-forrás

Általában elmondható, hogy a befolyó viz szennyezettebb mint a 
távozó, tehát, a barlangban a befolyó víz tisztult történt jelentős mértékben, a 
20- és a 37 C°-on mért telepszám- és a Streptoccoccus-értékék egyaránt felé
re csökkentek. Kivételt képez a coliform  telepszám, ahol az előbbiekkel
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szemben növekedés volt tapasztalható. A  Mészégető-forrásoknál mért érté
keket is figyelembe véve úgy véljük, hogy a barlangi körülmények az ebbe a 
csoportba tartozó baktériumok fennmaradásának és szaporodásának kedvez
nek a leginkább. Az a tény, hogy a barlangba befolyó víz paraméterei kedve
zőbbek, mint az onnan távozóé azt mutatja, hogy a mikrobiológiai szennye
zés eredetét (akár a bioszférából származó természetes, akár antropogén ere
detű) a vízgyűjtő nemkaraztos részén kell keresni. A karsztos vízgyűjtő ma
gas erdősültsége a mikrobiológiai vízminőséget kedvező irányba befolyásol
ta.

2. ábra: Á  Vfafö-forrás és a Mészégető-forrás vizében mért coliform baktériumok száménak összehasonlítása 
Figure 2: Comparison o f the number o fthe coliform bacteriae found in the water ofthe VtzfS and M észégető wells

3.3.2. A Gubacsos-nyelő és a Mészégető-források

A forráscsoport és a hozzá tartozó nyelő esetében, a VízfS-forrás rendszeré
nél tapasztaltakkal szemben, a hat paraméter közül négy esetben a forrásnál 
kaptunk magasabb értékeket (2 . táblázat, 3. ábra) . Itt tehát nem tisztulásról, 
ellenkezőleg, a befolyó víz további szennyeződéséről beszélhetünk. Ennek 
oka az 3.2. pontban került ismertetésre.



U. táblázat
TabU 2.

A Gubacsos-nyelő is  a Mészégető-forrás vizében mért csiraszámok átlagértékei 
The avar age number ofbackniae in the water o f The GubacsossinkhoU and Mészégető-wel!

— — — ---------------------------------------- -— Qub&csos-syelő Mészégető-forrás

Teiepszám 2ö*-oa 1713 2322

Teleptóba 37^-on 187 112

Coliíoros szám /100  nil 47 116

F. streptococcus t ó m  !  100 ml 132 140

P. aeruginosa szám /100  ml 231 968

3, ábra. Á  Gubacsos-nyslő és a M rszégetéffvrrás vizében vizsgált FskáUs streptococcusok számának
alakulása

Figure 3: The number afsctreptoczcchi its the wcásr o f  Őke G uöacsossinkhole and the Mészégető-well
daring the mves&gatedperiod
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4. Kém iai vizsgálatok eredményei

A kémiai paraméterek közül az alábbiakat vizsgáltuk, mint szennye
zést jelző paramétereket:
- oxigénfogyasztás,
- ammonium-ion tartalom,
- nitrát-ion tartalom,
- szulfát-ion tartalom.

4.1. A  víznyelők összehasonlítása

Az ammónium-ion kivételével a mért értékek vagy közelítően meg
egyeztek, vagy a Szuadó- nyelőnél mutattak magasabb értéket A Szuadó- 
nyelőnél a legnagyobb különbséget a nitrát mutatta, közel háromszorosan 
múlta felül a Gubacsos-nyelő átlagát. Ammónium-ion esetében a Gufeacsos- 
nyelőben mértünk magasabb értékeket, a Szuadó-nyelő átlagának négyszere
sét. Nem kizárt, hogy a magasabb ammóniumtartalom a Gubacsos-nyelő és a 
beletorkolló patak felett elhelyezkedő lovasfarmról származik. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az ammónium-ion értékek általában alacsonyak 
voltak, a nyelőknél végzett 25 mintavételből 10 esetben a kimutathatósági 
szint alatt maradtak.

4. 2. A  források összehasonlítása

A szulfát-ion kivételével átlagok és adatpárok tekintetében is a Mész
égető-források vize mutatta a magasabb értékeket (3. táblázat). Ennek oka 
egyrészt a vízgyűjtőnek - a már említett - részleges beépítettségében kere
sendő, az oxigénfogyasztás esetében azonban az a körülmény is szóba jöhet, 
hogy a jóval rövídebb barlangban a nyelőn keresztül bekerülő szervesanyag
nak kevesebb ideje van lebomlani.
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A VtzJS-Jbrrás és a M észégető-forrás vizében mért kémiai param éterek átlagértékei 
The avar age values o f the analytical results o f tike wafer afVtzfő- and M eszégeto-well

ül. táblázat
Tábla 3.

Vízfö-fonás Mé*zcg«t&-foiráii

Oxigénfogy asztás [ m g ö ^ / l j 1,6? 3,74

Ammoaiura-ím [ m g / !} 0,01 0,02

Nitrát [ m g / 1 ] 6,04 10,52

Szulfát [ mg / 1} 55,84 46,61

4.3. A források és a hozzájuk tartozó nyelők osszenasonaiasa

4. 3. 1. A Szuadó-nyeíő és a Vízfo-forrás

Mind átlagokat, mind adatpárokat tekintve az összes paraméter eseté
ben a nyelőben befolyó víz mutatta a magasabb értékeket, de nem találunk 
olyan nagy arányú eltéréseket, mint a bakteriológiai vizsgálatok esetében. A 
4. táblázat az átlagértékeket mutatja.

IV.táblázat 
Tahié 4.

A Szuadó-nyelő és a Vhfő-forrás vizében mért kémiai param éterek átlagértékei 
The avarage values o f the analytical results o f the water o f the Szuadó-sinkhole and the Vizfo-well

Szuadí ó-nyelő VízíS-fcrrásf 1 1 —<,
 3 OT £ 4,25 L ........-lg—  J

Ammonium [ mg/! ] 0,02 m  _____j
Nitrát fmg/ll 7,73 6,04
Szulfát f mg /1 ] 77,2 .....«,84 ........

A Szuadó-nyelő szervesanyag tartalma magasabb a forrásénál ame
lyet az oxigénfogyasztás értékei reprezentálnak. Az ammonium ion tartalom 
mindkét vízben alacsony, néhány esetben nem is volt kimutatható. Nitrát 
szennyezés a vizet útja során nem éri nagy mértékben hisz a vízgyűjtőterület 
erdővel fedett.

Ezen paraméterek csökkenésének oka lehet egyrészt a barlangi üle
dékben történő akkumuláció másrészt a más nyelőkön és beszivárgás útján 
bekerülő tisztább vizek hígító hatása. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy mivel a 
kémiai mutatóknál nem olyan mérvű a csökkenés mint a bakteriológiaiaknál, 
valószínűtlennek tartjuk, hogy a bakteriológiai tisztulásért a barlangban lévő 
szennyezettebb víz felhígulása lenne a felelős.
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Megvizsgáltuk a vizek ionösszetétclét is, melyet a Maucha-féle csil
lagábrán szemléltetünk.

4. ábra
A Szuadó -nyelő(  a .)  és a. VízJb'-forrás( b .) vizének ionösszetételének Maucha- 

Jele csillagábrája
Figure 4: The Maucha-chart o f the Szuadá-sinkhole and the VízfS-well 

describing their ion distribution

A 4. ábrán látható hogy, mindkét víz kálcium-magnézium- 
hidrgénkarbonátos jellegű. A nyelő vizében alacsonyabb az összsótartalom, 
mint a forráséban. Jelentős mértékű a kálcium és hidrogénkarbonát ion nö
vekedése a nyelőtől a forrásig. Az adatok alapján tehát mészkőbeoldódás is 
valószínűsíthető lenne, de fő oknak azt a nyelőn befolyó alacsonyabb ion
koncentrációjú és a kőzeten keresztül beszivárgó, oldott anyagokban gazda
gabb víz keveredését tartjuk.

4. 3. 2. A Gubacsos-nyelő és a M észégető-források

Jól szemlélteti a Maucha-féle csillagábra (  5. ábra ), hogy hasonló 
jellegű vizekről van szó ez esetben is. A  nyelőtől a forrásig csökken a víz 
kálcium-hidrogénkarbonát mennyisége és kálcium -karbonát kiválás törté-
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nek. Ezt igazolja a Langeli er-index is. ( Gubacsos-nyelő vizénél : 0,41 ; a 
víz mészkőkiválásra hajlamos. Széndioxid tartalma kisebb az egyensúlyi 
széndioxidnál.

5. ábra
A Gubacsos-nyelő( a .) és aM észégető~forrás(b.)  vizé

nek ionösszetételénekM aucha-jele csillagábrája 
Figure 5: The Maucha-chart o f the Gurbacsos-sinkhole and the 

M észégeto-well describing their ion distribution

A nitrát-ion kivételével a Szuadó-nyelőhöz hasonlóan itt is a nyelő 
mutatott magasabb értékeket, az oxigénfogyasztás és ammónium-ion tarta
lom esetében, a Gubacsos nyelőnél mértük a legmagasabb értékeket. A nit
rát-ion tartalom feltűnően magasabb volt a fonáson kifolyó, mint a nyelőn 
befolyó vízben, a Mészégető-fonások átlaga ötszörösen múlja felül a Guba- 
csos nyelőét, még a legkisebb fonásbeli érték is magasabb volt, mint a nye
lőben mért legnagyobb (  6. ábra ). Véleményünk szerint ez a kiugróan ma
gas nitrát koncentráció a vízgyűjtőn található szőlőkben, kiskertekben alkal
mazott műtrágyázás következménye.
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6.ábra: A Guhacsos nyelő és a M észégető-forrás vizében mért mtráítatrtaJom alakulása 
Figure 6: The changes o fthe concetraüon in the water o f the Gubacsossinkhole and She M észégeio-wefí during the

investigatedperiod

5. összefoglalás

Összefoglalásként elmondható, hogy általában a Mészégető-forrásnál 
legrosszabb vízminőséget, aminek oka a vízgyűjtőn tapasztalható beépített
ség. A  bakteriológiai szennyezettséget a megfelelő minőségű és teljes 
szennyvízhálózattal lehetne csökkenteni. A kémiai szennyezettséget (ami 
elsősorban a víz nitrátosodásában mutatkozik meg) a nitrogéntartalmú mű
trágyák használatának csökkentésével vagy mellőzésével lehet csökkenteni. 
Az eredmények alapján a barlangok jelentős öntisztuló képességgel rendel
kezhetnek elsősorban a mikrobiológiai szennyezettség csökkentése szem
pontjából.
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