
A Nyugat-Bükk karszthidrodinamikai rendszere 
és működésének sajátosságai

S cheuer Gyula +

Hazánk mezozoós karbonátos alaphegységi karszt és 
karsztos hsviztározókban gazdagnak mondható.

Ezek sorába tartozik a Bükk-hegység is, amelyen belül 
a Nyugat-Bükk bár nem képez önálló egységet egyedi adott
ságai indokolté teszik kutatását elősegítve ezzel az 
egész hegységre vonatkozó ismeretek bővülését.

A közelmúltban végzett karsztvizföldtani vizsgálatok 
és kutatások olyan alapvető adatokat szolgáltattak a Nyu
gat-Bükk területére vonatkozóan, amelyek alapján ma már 
felvázolhatjuk és értelmezhetjük ennek a hatalmas karszt- 
rendezerr.sk a hidrodinamikai modelljét és működésének fo
lyamatait időben és térben elősegítve ezzel a gyakorlati 
célú kutatásokat.

1. A karszthidrodinamikai rendszerekről általában 
Karsztvizföldtani szempontból általánosságban egy 

karszthidrodinamikai rendszer három részből tevődik össze: 
1. tápterület, 2. akkumulációs zóna, 3. meqcsapolási zóna. 
Ezeknek a hidrodinamikai rendszeren belül különböző funk
cionális szerepük van, de egy egységet alkotnak. A tápte
rület az a rész, ahol rendszer működését biztositó és fenn
tartó csapadékvíz beszivárog a rendszerbe.
+ Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
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A karsztrendszeren belül a tápterület lehet nyitott 
és rejtett. Ha mind a kettő együttesen jelentkezik, akkor 
összetett tápterületről beszélhetünk. A nyitott táptsrü- 
let a karszthidrodinamikai rendszer azon része, ahol a 
karsztos kőzetek a felszinen vannak és annak működését 
biztositó és fenntartó csapadékviz beszivárog a rendszer
be. Rejtett tápterület alatt értjük amikor a rendszer fe
dett, fiatalabb üledékkel eltakart részénél más viztartó 
rendszerekkel érintkezve, azokból adódik át a viz növel
ve evvel a karsztrendszernek vízkészletét.
Miután a kettő gyakran együttesen.fordul elő a karszt- 
rendszeréknél, ezért rendszerint összetett tápterületi 
adottságokkal találkozunk.

Amig tápterület nyitott felszíni része közvetlenül ta
nulmányozható és vizsgálható, addig az elfedett rejtett 
tápterületre vonatkozóan csak közvetett vízföldtani ás 
vizkémiai adatokból tudunk következtetni.

A akkumulációs zónában halmozódik fel a rendszerbe ju
tott viz, amely részben a nyitott, részben pedig a rejtett 
tápterületekről származik és mozog a megcsapoló helyek 
irányába.

A megcsapolási zónában ürül le a rendszer nyíltan, 
vagy rejtetten. Nyíltan akkor amikor a viz forrásokként 
hagyja el a rendszert, rejtetten pedig akkor amikor átadó
dik a vele érintkező másik viztartó rendszernek növelve



Ennek alapján egy karszthidrodinamikai rendszer ma
gába foglal egy teljes vízföldtani körfolyamatot beszi
várgás /vizátadás/ - felhalmozás - vizmozgás - megcsa
polás formájában.

Egy adott karszthidrodinamikai rendszer egyes ré
szeinek funkcionális szétválasztása, továbbá ezek ese
tenkénti egybeesése vagy hiánya alapján különböző hid
rodinamikai rendszerek különböztethetik meg.

1. Teljesen nuitott hidrodinamikai rendszer. Ennél 
a tápterület, az akkumulációs zóna ás a megcsapolás te
rületileg összeesik,

2. Hyitott rendszerek, tteg van mind a három része a 
rendszernek.

3. Félie zárt rendszerek. Ezek olyanok, amelyeknél 
az akkumulációs zóna legnagyobb része vízzáró képződ
ményekkel fedett és a megcsapolás a tápterület peremi 
részén történik.

4. Zárt rendszerek. Ezeknél csak az akkumulációs zó
na van meg. Nincs tápterület és hiányzik a megcsapolás! 
zóna is. így nincs lehetősége a felszini vizek bejutásá
nak a rendszerben ás seholsem csapolódik meg, sem nyíl
tan - forrás-, sem rejtve átadódva más rendszernek. E 
tipusú rendszerben levő vizek fosszilis, vagy maradék 
vizeknek tekinthetők. Mesterségesen mályfúratú kutakkal

annak vízkészletét.
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A viztipusok alapján pedig megkülönböztethető a./ ta
lajvizet tartó hidrodinamikai rendszerek, b./ rétegvizet 
tartó hidrodinamikai rendszerek, c./ karsztvizet tartó 
hidrodinamikai rendszerek, d./ rés- és hasadék hidrodi
namikai rendszerek, e./ összetett vizeket tartó hidrodi
namikai rendszerek.

2. A Nyuqat-BOkk karszthldrodlnamikai vizsgálata
2.1 Az előzőek alapján megállapítható, hogy a Nyugat- 

bükki karszthidrodinaroikai rendszer az adottságai figye
lembevételével a féliqzért karsztviztároló hidrodinamikai 
rendszerbe sorolható, mert a hidrodinamikai adottságai 
alapján a nyitott és a zárt rendszerek között helyezkedik 
el /1. ábra/.

Vízgyűjtő területe növényzettel és nagyrászben talaj
takaróval borított, ezért erdős - bokros fedett karsztok- 
hoz tartozik. Szerkezetileg a törvegyürt, morfológiailag 
pedig a vegyes karszttipusát képviseli, mert részben táb
lás fennsik, részben pedig erősen tagolt területek 
egyaránt megtalálhatók. Éghajlat szerint a mérsékelt övön 
belül a kontinentális hegyvidéki kiima tartományba tarto
zik. Ha a tápterület magassági adatait is figyelembe 
vesszük, akkor a középhegységi karsztok típusát képviseli. 
Mindezek az adottságok együttesen adják azokat az általá
nos ás egyedi tipusjellemzőket, amely a Bükk-hegység ás

termelhető ki a statikus készletük.
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ezen belül a Nyugati-Büki; karszthidrodinanikai rendsze
rére érvényesek.

A hidrodinamikai rendszerek általános tulajdonságai 
alapján vizsgálva a Nyugat-Bükkőt, akkor a következők 
éllspithatók meg: a vizsgált terület É-i részén több 
egymástól független kisebb karszthidrodinanikai rend
szer ismerhető fel /perm, karbon mészkövek/. Ezek a 
mészkövek szigetszerűen fordulnak elő a vizzáró környe
zetben. A déli részen a Nagy-Eged - várhegyi vonulat 
DK-i oldalán levő felsceocén mészkő képez önálló rend
szert, melynek megcsapolói a Forró-két és az Imre-for- 
rások.

Mint ahogy már korábban kimutatták a Bükk-hegység- 
ben kialakult egy egységes hatalmas karszthidrodinanikai 
rendszer, amely lényegében magában foglalja a hegység 
legnagyobb részét, sőt mélyre süllyedve és fedetten 
fiatalabb üledékekkel nagy elterjedésben nyomozható. A 
Nyugati-Bükk karsztos területei is e rendszernek tarto
zékai, ezekhez szervesen kapcsolódik, tehát nem tekint
hető különállónak. Ezért a Nyugat-Bükkre vonatkozóan el
készített és a 2. ábrán közölt hidrodinamikai modellséma 
érvényes az egyéb területekre is.
Az ábrából megállapítható, hogy a karszthidrodinanikai 
rendszer tápterületére a fennsik, az ehhez közvetlenül 
kapcsolódó, mélyebben fekvő területek a karsztrendszer
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telítettségi állapotától ás Helyzetétől függően, hol 
tápterületként - alacsony karsztvizkészlet esetén 
hol pedig időszakosan megcsapolóként - magas feltöltés 
kor - funkcionálnak. A peremi területek pedig csak meg 
csapolókánt működnek azt ott fakadó karsztforrások ré
vén. A beszivárgott csapadékvíz egy része azonban nem 
lép ki rövid földalatti út után a felszínre, hanem a 
málybesüllyedt karsztos kőzetekben tovább áramlik ás e 
területeken felmelegedve ásványi sókban feldúsulva lan 
gyos és meleg termális karsztvizekké átfejlődve lépnek 
ki a felszínre.

Összegezve a fent elmondottakat a Bükk-hegyság és 
ezen belül a Nyugat-Bükk egy olyan félig zárt karszt- 
hidrodinamikai rendszer típusát képviseli, ahol rend
szerdinamikai funkcióikat tekintve a hegység a tápte
rület, továbbá karsztvizek felhalmozódásának ás áram
lásának zónája. Az elsüllyedt karsztos kőzetek pedig 
a termális karsztvíz keletkezésének és feláramlásának 
szerepét tölti be. A fő megcsapolása a rendszernek pe
dig a két terület közötti átmeneti szakaszra korláto
zódik. A rendszer működését a tápterület alatti akku
mulációs zóna mindenkori vizszintártékétől függő hid
rosztatikai nyomás viszonyok vezérlik. Ezt a fedett 
karsztos területeken a vizek felmelegedése ás egyéb 
helyi tényezők a hegységtől tárolódva mindinkább el- 4
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torzítják és módosítják.
2.2 Vizsgálva a karszthidrodinamikai rendszer át

eresztőképességét, a következők állapíthatók meg.
A Nyugat-Bükkben végzett kutatófúrások, s paleoló- 

g'iai, hidrológiai vizsgálatok és szerkezeti, valamint 
tektonikai megfigyelések eredményei alapján a karboná
tos kőzetek áteresztőképességének lényegében három té
nyezőjét lehet megkülönböztetni:

a/ karsztoldódásból származó barlangok, üregek ás 
járat rendszerek,

b/ kőzettöredezettság tektonikai erőhatások miatt, 
c/ ráteglapmenti rések.
Ha a hegyságrészre vonatkozóan vizsgáljuk a fenti 

tényezőket fontossági szempontból lerögzíthető, hogy 
a különböző tektonikai erőhatások következtében kelet-, 
kezett repedezettség, kőzettöredezettság, a leglényege
sebb és ennek mértéke és foka határozza meg alapvetően 
a karsztos kőzetek áteresztőképességét. A különböző idő
ben lezajlott, gyűrődések, áttolódások, felpikkelyező- 
dásek, vetődések miatt a karbonátos kőzetek helyenként 
ás szakaszosan erősen összetöredeztek. Lényegében ezek
nek köszönhető a karsztosodottság magas foka is és a 
mai felszinalatti áramlási rendszerek hálózatának ki
alakulása, amelyekben mozog a viz a megcsapolási pontok 
irányéba.
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A mai felszinalatti hidrográfiai viszonyok is a 
karsztfejlődés csak egy jelenlegi ás pillanatnyi álla
potát mutatják, mert a több fázisban lezajlott mélysé
gi karsztosodás, üreg és barlang képződés is jelentő
sen növelték a karsztos rendszer tározó és áteresztő
képességet. Tehát az áteresztőképesség időben az oldó
dással növekszik. Természetesen ezzel ellentétes fo
lyamat is lejátszódik, amely az áteresztőképesség csök
kenését idézi elő. így többek között üledék felhalmozó
dás a vizvezető kőzetekre, továbbá anyagbemosódás a ré
sekbe, hasadékokba, vagy karsztos üregekbe. így például 
a barátréti vizmükutak számos vörös agyaggal kitöltött 
hasadékot tártak fel még 7 0 m körüli mélységben.
Minden forráshoz egy felszinalatti vizgyüjtő terület 
tartozik, amelyen bőiül kialakult a táplálását biztosi
tó vízhálózati rendszer.

Ezen belül megkülönböztethetők fő és mellék vizve
zető rendszerek, ill. első, másod- ás harmadrendű víz
hálózat, amelyek az adott forrás vizgyüjtőterületát be
hálózzák és összegyűjtve vezetik a vizet a forrásig.

A vizmozgás egyrásze a hegységrász erőteljes karszto 
sodása miatt t,z oldási üregekhez, barlangokhoz kapcsoló
dik és ezekben a viz szabadon ás gyorsan mozog, A keske
nyebb 'nasacíékokban és összetöredezett zónákban már a viz 
mozgás sokkal lassabb, de még ez is relative gyors. A



rológiai tényezőkön túlmenően. Lényegében ezek egymástól 
való eltérése ás különbsége okozza, hogy a forrásoknak 
az általános karsztfomásokra jellemző adottságokon túl
menően egyedi sajátosságok mutathatók ki.
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Ábrák

1. ábra

2. ábra

Vízföldtani áttekintő helyszinrajz a Nyugat-Bükkről.
1. Időszakos karsztforrások, 2. hidegvízű karsztfor
rások, 3. hűvös vizű /13-15 C°/ karsztforrások, 4. 
hévf orrások,5. thermálkutak, 6. karsztos képződmények a 
felszínen /tápterület/, 7. elfedett karsztos terület 
a hegysági területen, 8. átmeneti terület a mély és 
a felszini karszt között /megcsapolási zóna/, 9. fe
dett málykarszt.

A Nyugat-Bükk karszthidrodinamikai rendszere és műkö
désének vázlata természetes állapotban. A. Nyugat-Bükk 
félig nyitott karszthidrodinamikai rendszer részei.
1. A rendszer tápterülete, 2. a rendszer megcsapolás! 
övezete, 2/a. a rendszer telítettségétől függően meg
csapoló vagy tápterület, 3. a rendszer zárt mély- 
karsztja. B. A felszin alatti vízválasztó változásénak 
tartománya. C. A hidrodinamikai rendszeren belüli 
karszthidrológiai zónák és felületek, a./ a karsztrend- 
szer legnagyobb feltöltődáskor /maximális beszivárgás
kor/, b./ a legnagyobb feltöltődáskor kialakult maxi
mális vizszint, c./ mindenkori statikus alapkészlet, 
d./ a statikus alapkészlet szintje, e./ legnagyobb ár- 
vizi dinamikus karsztvizkészlet, f./ az árvízi karszt
víz tükör, g./ átlagos kisvizhez tartozó dinamikus 
karsztvíz készlet, h./ az átlagos kisvizkor kialakult 
karsztvizszint, i./ az időszakos források átmeneti 
dinamikus karsztvíz készlete.
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Karstic hydrodynamical system of the Weat-Bükk 
and specialties of its operation

Gyula Scheuer

The recently effected karstic hydrodynamical investigation 
and prospecting have delivered such basic data concerning the 
area of the West-BUkk, on basis of which we can schedule and 
interprete today the hydrodynamical model and operation 
processes of this vast karstic system in time and space, 
promoting by this the practical prospecting. It can be stated 
that the karstic hydrodynamical system of the West-BUkk, taken 
its features into consideration can be enlisted into the half- 
closed karstic water storing hydrodynamical system because on 
basis of its hydrodynamical conditions it is situated between 
the open and closed systems. /Pig. 1/

Its water collecting area is covered by vegetation and to a 
great part by soil, therefore it belongs to the karstic areas 
covered with forest and bush. As to its structure it represents 
the breaken-folded and morphologically the mixed karst-type 
because table-highland on the one hand and strongly cut areas 
on the other equally can be found. Concerning the climate 
within the temperate zone it belongs to the continental mountain 
climate range. Taken also the height data of the feeding area 
into consideration, it represents the type of the medium height 
mountain-karsts.
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