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Be ve ze tés
A ko lozs vá ri Babeş–Bolyai Tu do mány egye tem 

Föld rajz Ka ra és a Cholnoky Je nő Szak kol lé gi um 
ke re tén be lül mű kö dő ku ta tó cso por tunk 2006 ta va-
szán el in dí tot ta a Szé kely föl di Ás vány víz Ka tasz ter 
pro jek tet, amely ben több vál to zós le kér de zést le he tő-
vé te vő adat bá zist szán dék szik ké szí te ni Szé kely föld 
ás vány víz-elő for du lá sa i ról. A pro jekt so rán szak iro-
dal mi do ku men tá ció, te re pi ki szál lá sok, adat fel dol go-
zás tör té nik. 

A pro jekt ke re tén be lül má ra már több kis ré gi ót 
vizs gá lunk na gyobb rend sze res ség gel, és en nek so rán 
össze füg gé se ket pró bá lunk ke res ni az ás vány vi zek és 
kör nye ze tük kö zött. A vál to za tos föld ta ni adott sá gok-
kal ren del ke ző, ás vány vi zek ben gaz dag er dő vi dé ki 
kis ré gió ki tű nő le he tő sé ge ket nyújt kü lön bö ző tu do-
má nyos vizs gá ló dá sok ra.

Az ás vány vi zek ol dott anya gai egy részt köz vet le nül 
a víz ál tal át járt kő zet ből ol dód nak ki (kő só, mész kő, 
gipsz, an de zit, ho mok kő), és a kő ze tek ben vég be me nő 
ké mi ai fo lya ma tok ered mé nye ként ke let kez nek, más-
részt vul ká ni utó ha tás ok jut tat ják az ol dott anya got a 
víz be.1 A kü lön bö ző kő zet tí pu so kon át ha la dó víz kü-
lön bö ző fi  zi kai-ké mi ai tu laj don sá gok ra tesz szert, és a 
ki ol dott anyag mennyi sé ge, va la mint mi nő sé ge alap-
ján ás vány víz zé vál hat. A fi  zi kai-ké mi ai pa ra mé te rek 
vizs gá la ta so rán kö vet kez tet ni le het a vi zek föld ta ni 
ere de té re, ami a ket tő szo ros kap cso la tá ra utal.

Ta nul má nyunk ban a föld ta ni ere det és a kü lön bö-
ző fi  zi kai-ké mi ai tu laj don sá gok kap cso la tát vizs gál tuk 
A. Pricăjan 1972-es, föld ta ni ere det szem pon tú fel osz-
tá sa sze rint, amely négy ka te gó ri á ba so rol ja az er dő vi-
dé ki ás vány vi ze ket: kréta-összlet, vul ká ni összlet, vul-
kanogén üle dé kes kép ződ mé nyek, va la mint (egyéb) 
ne gyed idő sza ki üle dé kek ből szár ma zó elő for du lá sok. 
Az em lí tett szer ző sze rint a kréta-összletből fel tö rő 
vi zek igen ma gas ás vány anyag- és CO2-tartalommal 
ren del kez nek, a vul ká ni ere de tű kép ződ mé nyek ből 
fel tö rő vi zek pe dig ala csony ás vány anyag-tar ta lom-
mal, vi szont egy ÉÉNy–DDK irá nyú tö rés vo nal nak 
kö szön he tő en szin tén ma gas CO2-tartalommal. Ez a 

tö rés vo nal a kréta-összletből fel tö rő vi zek re is ha tás sal 
van Pricăjan sze rint. Ta nul má nyunk ezen össze füg gé-
sek helyt ál ló sá gát is bi zo nyít ja. A pa ra mé te rek kö zöt ti 
össze füg gé sek fel tá rá sá ra kor re lá ci ó kat áb rá zol tunk.

A ku ta tott te rü let föld ta ni is mer te té se
Vizs gált te rü le tünk a Baróti-medence, amely 

Kovászna me gye ÉNy-i ré szén ta lál ha tó, és a Barót-
patak, va la mint a Kor mos-pa tak víz rend sze re ural ja. 
Dé len és dél ke le ten a Baróti-hegységre, észa kon és 
észak ke le ten a Dél-Har gi tá ra, nyu ga ton az Észak-
Persányi-hegységre tá masz ko dik, ten ger szint fe let ti 
ma gas sá ga 475–650 m kö zöt ti. A me den ce fi  a tal ke-
let ke zé sű, ko ra kö rül be lül 2,5–3 mil lió év.2

A me den ce alj za ta túl nyo mó részt a bel ső-kár pá ti 
fl is-övezet Csalhó-takarójának an ti kli ná lis-szink li ná-
lis re dők be gyűrt, ero dált és ta golt fel szí nű, kré ta-ko ri 
egy sé ge. A Csalhó-takaró al só szint je it ké pe ző Szina-
jai- (al só-kré ta), il let ve a Bisztrai- (barrémi–apti) egy-
sé gek ből ál ló fl is üledékösszlet e te rü le ten na gyobb 
kő zet ta ni vál to za tos sá got mu tat, mint az is mert bel ső 
fl is so ro za tok na gyobb ré sze: már gák, me szes már gák, 
me szes, csil lá mos ho mok kö vek, kong lo me rá tu mok, 
agyag pa lák, mikrobreccsák és breccsák al kot ják.3

A kré ta-idő sza ki összlet a tér ség dé li és ke le ti ré-
szén je le nik meg, he lyen ként a har mad idő sza ki és 
erup tív ré te gek alól is elő buk kan. A Kor mos-pa tak 
fel ső sza ka szán, az Ara nyos-pa tak kal va ló össze fo lyás-
nál az összletet sár gás már ga, szür kés, le me zes már ga, 
me szes már ga, va la mint da ra bos ho mok kő kép vi se li. 
A Valál-patak fel ső sza ka szán meg ta lál juk a kré ta és 
a pliocén üle dé kek kö zöt ti ha tárt.4

Tek to ni ka i lag a me den cét mo za i kos szer ke zet jel-
lem zi, amely ben idő ren di leg az aláb bi fő irá nyok raj-
zo lód nak ki:

– Ke le ti irá nyú gyű rő dé sek, É–D ten ge lyű re dő-
át nyí ró dá sok és ke le ti irá nyú, nagy mé re tű fel to ló dá-
sok, ÉNy–DK és ÉK–DNy irá nyú tö ré sek.

– É–ÉNy irá nyú torlómozgások, ÉK–DNy csa-
pá sú, kis mé re tű fel to ló dá si fron tok, É–D és K–Ny 
irá nyú tö ré sek.

1 JU HÁSZ J. 2002.
2 RĂDULESCU, C. – SAMSON, P. 1985.

3 LÁSZ LÓ, A. – KO ZÁK, M. – PÜS PÖ KI, Z. 1997; PELTZ, 
S. 1971.
4 GHEORGHIU, C. 1956.
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– Az ÉK–DNy irá nyú fel to ló dá si fron tok, il let ve 
át lós tö ré sek men tén kis mé re tű ho ri zon tá lis el moz-
du lá sok.5

A Kár pá tok fő szer ke ze ti irány vo na lá ban ki ala kult 
egy É–D irá nyú ve tő rend szer, ame lyet egy ÉK–DNy 
irá nyú, a Dél-Har gi tá ra me rő le ge sen el he lyez ke dő 
ve tő rend szer harántol. A Baróti-medence dé li ré szén 
hú zó dik egy K–Ny irá nyú krusztális ve tő rend szer.6 

A re gi o ná lis tek to ni kai moz gá sok a te rü let rész le-
ges ki emel ke dé sét ered mé nyez ték, így a mai ar cu lat a 
pliocén–pleisztocénben ala kult ki.7

A Dél-Har gi ta fő vo nu la tá ban be in du ló vulka-
nizmus nagy ban meg vál toz tat ta a szom szé dos me den-
cék ben le ra kó dó üle dé kek tí pu sát és azok ter mé sze-
tét, be in dít va egy kon ti nen tá lis tí pu sú üle dé ke se dést. 
Je len tős be fo lyás sal bírt eb ből a szem pont ból a vul-
ká nok ál tal ter melt tör me lék anya gok nagy mennyi-
sé ge, amely lét re hoz ta a vulkanogén üle dé kes ré teg-
so ro kat.8

Ez a ré teg sor egyen lőt le nül te le pül rá az ero dált 
kré ta fl is fel szín re és há rom ré teg cso por tot al ko tó 
piroklasztit-összletből áll. A há rom ré teg há rom el-
kü lö nü lő vul ká ni te vé keny ség re utal, ame lyek a Ke-
le ti-Kár pá tok bel ső vo nu la tá ban le zaj lott mészalkáli 
vul ká ni te vé keny ség be fe je ző sza ka szát kép vi se lik.9 

Az al só vul ká ni szint az Észak-Hargita–Lucs szer-
ke zet vulkanitjainak egy ide jű és utó la gos át hal mo zó-
dá sa a ko ra pliocénben. Anya gá nak túl nyo mó ré szét 
több tí pu sú an de zit, an de zi tes vulkanoklasztit, il let ve 
dur va és kö ze pes szem cse mé re tű lapillitufa al kot ja. 
Bardoc te le pü lés től észak ra az összlet vas tag sá ga az 
50 m-t is el ér he ti, majd Er dő fü lé től a Kor mos-pa tak 
völ gyén fel fe lé fo lya ma to san to vább vas tag szik.

A kö zép ső vul ká ni összlet anya ga a Kakukk-hegy–
Tirkó–Mitács–Piliske cent ru mok mű kö dé sé ből szár-
ma zik, és a ké ső pliocén ide jé re te he tő. Az összlet 
anya ga már el zá ró dó, ki éde se dő ten ge ri kör nye zet ben 
kép ző dött, a me den ce észak ke le ti pe re mén ki emel ke-
dő szá ra zu la ti tér szín nagy ha tás sal volt a me den ce be-
li üle dék kép ző dé si fo lya ma tok ra. Vas tag sá ga észa kon 
el ér he ti a 350 m-t is, dél fe lé né hány he lyi mé lye dés 
ki vé te lé vel 20–30 m-nél kes ke nyebb.

Az összletre hár mas ta golt ság jel lem ző. Az agyag-
már ga so ro zat ra előbb egy ál ta lá no san el ter jedt 
fi  nom szem csé jű, he lyen ként agya go so dott, kü lön-
bö ző mé re tű ele mek ből épü lő an de zit tu fa-so ro zat 
te le pült, mely több szö ri ki tö rés ter mé ke le he tett. 

A fi  nom szem csé jű agya gos tu fa ké pe zi a ré teg egy-
har ma dát, amely re dur vább szem csé jű lapillitufa és 
vulkanoklasztit te le pült, he ves ki tö ré si sza ka szok kö-
vet kez té ben.10 

A ko ra ple isz to cén ide jén új ra be in dult tek to ni-
kus moz gá sok a vul ká ni te vé keny ség újabb te tő zé sét 
idéz ték elő, kü lö nö sen a Har gi ta dé li egy sé ge i ben. 
Ek kor ala kult ki a fel ső vul ká ni összlet, ame lyet a Pi-
liske–Csomád piroklasztitjai al kot nak. Ezek ve gyes 
össze té te lű ek, és 50–90 m vas tag sá got is el ér het nek: 
ce men tá ló dott andezittömbökből ál ló piroklaszti-
tok, he lyen ként fél mé ter át mé rő jű andezittömbök, 
limonitosodott agya gok, tu fa, vö rös an de zi tek, vö rös 
breccsák al kot ják.11

Az al só és fel ső ré teg so rok le ra kó dá sa ta vi-fo lyó-
ví zi kör nye zet ben tör tént. Az al só egy transzgresszió 
be ve ze tő fá zi sa, édesvízű ta vak kal, míg a fel ső a reg-
resszi ót kö ve tő ál la pot ban ala kult ki, fo ko za to san ki-
éde se dő vízű ma rad vány ta vak kal. A Baróti-medence 
fo ko za to san el szi ge te lő dött, és el kez dő dött ál ló vi ze i-
nek fo ko za tos vissza hú zó dá sa.12

A Baróti-medencében je len tős, ta vi kör nye zet re 
uta ló diatomit-, va la mint az ak tív vulkanizmus utol-
só sza ka szá ra ut ló horzsakőösszleteket is ta lá lunk. 
A hor zsa kö ves tu fák nagy te rü le ten szó ród tak szét a 
me den ce köz pon ti ré szén, több ször meg sza kít va a  fo-
lya mi-ta vi üle dék kép ző dés me ne tét.13

A diatomitösszletek 2,5–3 km-es ÉNy–DK-i ki-
ter je dés ben te rül nek el a Har gi ta-vo nu lat dél nyu ga ti 
lej tő in, egy tek to ni kus lineamens men tén, pár hu za-
mo san a fő vul ká ni vo nu lat tal. A ma gyar her má nyi 
völgy diatomitos üle dé ke i re egy 15–20 cm vas tag sá-
gú, fo lyó ví zi kör nye zet ben le ra kó dott ka vics ré teg te-
le pült. Ez a kvar cos ka vics ré teg min den bi zonnyal a 
kristályos–mezozoos öv ből szár ma zik, eset leg a bel ső 
fl is Szinajai-takarójának a ter mé ke. Ez a ré teg más 
völ gyek ben hi ány zik – va ló szí nű leg el fe dő dött a kü-
lön bö ző vulkanoklasztitok ál tal.14

A vá zolt üledékösszletbe vá gó dott be le a je len le-
gi víz há ló zat, a Barót- és a Kor mos-pa tak, va la mint 
azok mellékpatakai. A her má nyi ka vics ré teg ar ra 
en ged kö vet kez tet ni, hogy va la mi kor a Barót-patak 
víz gyűj tő je sok kal ki ter jed tebb le he tett. A Kor mos-
pa tak víz gyűj tő je ez zel szem ben a Baróténál ki sebb 
te rü le tet fo gott át, és ma is jó val gyen géb ben fej lett 
a völgy há ló za ta és a víz gyűj tő me den cé je. A Kor mos 
völ gyé nek mind két ol da lán fel lel he tő diatomitréte-

5 LÁSZ LÓ A. – KO ZÁK M. – PE TŐ A. 1998; AIRINEI, Ş. 
– PRICĂJAN, A. 1972.
6 LÁSZ LÓ, A. – DÉ NES, I. 1997.
7 LÁSZ LÓ, A. – KO ZÁK, M. – PÜS PÖ KI, Z. 1997; RÃDU
LESCU, C. – SAMSON, P. 1985.
8 LÁSZ LÓ, A. 2002.
9 LÁSZ LÓ A. – KO ZÁK M. 1999.

10 LÁSZ LÓ A. – KO ZÁK M. 1999.
11 LÁSZ LÓ A. – KO ZÁK M. 1999; GHEORGHIU, C. 
1956.
12 LÁSZ LÓ A. – KO ZÁK M. – PE TŐ A. 1998;  LITEANU, E. 
 MIHĂILĂ, N.  BANDRABUR, I. 1962.
13 LÁSZ LÓ, A. 2002.
14 LÁSZ LÓ A. 2002., SAVU, M. 1981.
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Er dő vi dé ki ter mé sze tes ás vány vi zek...

gek a pa tak kö zép ső ple isz to cén ko ri ke let ke zé sé re 
utal nak.15

A tö rés rend sze rek men tén erő tel jes vul ká ni utó-
mű kö dés nyo mai ész lel he tők. A fi  a ta labb, hid ro ge o-
ló gi ai szem pont ból ak tív szer ke ze ti vo na lak men tén 
ki ala kult hő áram lás hu za mo sabb ide ig mű kö dött, 
hoz zá já rul va a ma is ak tív gáz áram lá sok és szén sa vas 
ás vány vi zek fel szín re ke rü lé sé hez.16 Az ás vány víz-elő-
for du lá sok a Kor mos- és a Barót-patak víz gyűj tő jé-
ben je len nek meg, és jel zik a me den ce szubvulkáni 
te vé keny sé gét, il let ve a te rü let tö ré ses öve it É–D és 
ÉK–DNy irány ban.17

A Baróti-medence ás vány vi zei
A Baróti-medencében négy kü lön bö ző víz adó ré-

teg ből szár maz nak ás vány vi zek: kré ta-ko ri, vul ká ni 
összletből, vulkanogén üle dé kes kép ződ mé nyek ből 
és ne gyed ko ri szá raz föl di ere de tű üle dé kek ből.18

Az ás vány víz-elő for du lá so kat a geo ló gi ai ere de tük 
alap ján kü lön böz tet jük meg, va la mint asze rint, hogy 
ter mé sze tes vagy mes ter sé ges elő for du lá sok.

A vul ká ni, va la mint vulkanogén üle dé kes össz-
letből szár ma zó ás vány vi zek a Kor mos-pa tak fel ső 
fo lyá sa men tén, va la mint a Barót-patak víz gyűj tő-
jé nek észak ke le ti ré szén je len nek meg, a Fe nyős-, 
Györgykovács-, Kí gyós- és Sú gó-pa ta kok men tén. 
A Barót-patak víz gyűj tő jé ben a mel lék pa ta kok kö zül 
a Fe nyős-pa tak men ti ás vány vi ze ket vizs gál tuk. Az 
itt fel tö rő ás vány vi zek össze füg gés be hoz ha tók egy 
ÉÉNy–DDK irá nyú tö rés vo nal lal.19

A Fe nyős- és György ko vács-pa ta kok kör nyé ke 
több föld ta ni jel leg ze tes sé get is mu tat. A ki vá ló mi-
nő sé gű va sat adó limonitos vas ér cek egy diatomit-
rétegben he lyez ked nek el. A bá nyá szat so rán, med dő-
ként ke rül tek a fel szín re a ré te ges opá lok, ame lye ket 
Bá nyai Já nos is mer te tett elő ször, és „do bos tor ta opál” 
né ven ve ze tett be a föld ta ni iro da lom ba. A ré gi bá-
nyák há nyó já ból le het ezt a rit ka és ér de kes opál faj tát 
gyűj te ni. A fel ha gyott bá nya üre ge ket ma ki töl tik a 
fel tö rő ás vány vi zek, és ún. bor vi zes bar lan go kat hoz-
nak lét re.

E te rü let vál to za tos kő zet ta ni fel épí té sé ből meg-
em lít he tő a bio ti tos, vö rö ses szí nű an de zit, amely ből 
a ma gyar her má nyi kő fa ra gók sír kö ve ket, épü let ele-
me ket, kő fa rag vá nyo kat ké szí tet tek.20

A Fe nyős-pa tak men ti ás vány víz-elő for du lá sok 
lan gyos bor vi zek, kis víz ho zam mal és vi szony lag ala-
csony oldottanyag-tartalommal. A kar bo ná tos, kal-

ci u mos, mag né zi u mos, va sas, szén sa vas ás vány vi zek 
ka te gó ri á já ba so rol ha tók. Ma gas sza bad CO2-tarta-
lommal ren del kez nek, és gáz fel tö rés kí sé re té ben jön-
nek a fel szín re, ami az ÉÉNy–DDK irá nyú tö rés vo-
nal je len lé té vel ma gya ráz ha tó.21

A Kor mos-pa tak fel ső fo lyá sa men tén a vul ká ni, 
va la mint vulkanogén üle dé kes kép ződ mé nyek mel-
lett több he lyen a kréta-összlet is elő buk kan.22

Az ás vány víz-elő for du lá sok a bodvaji elő for du lá-
sok hoz ha son ló an ala csony oldottanyag-tartalom-
mal és kis ho zam mal ren del kez nek. Ki vé telt ké pez 
né hány elő for du lás, amely nek oldottanyag-tartalma 
1000 mg/l fö löt ti.

A kréta-összletből fel tö rő ás vány víz-elő for du lá sok 
a tér ség DK-i ré szé re jel lem ző ek. A szén sa vas ás vány-
vi zek az Uzonka-patak men tén, va la mint a Nagy-
Murgó észa ki ol da lán tör nek fel.23 A kar bo ná tos, 
kal ci u mos, mag né zi u mos, va sas ás vány vi ze ket erős 
CO2-gázfeltörés kí sé ri, víz ho za muk ala csony, oldott-
anyag-tartalmuk 400–500 mg/l. Va sas le ra kó dás sal 
ren del kez nek; Uzonkafürdő te rü le tén vé dett va sas, 
bor vi zes lá pot hoz tak lét re.

A Piszt rán gos-pa tak men tén is fel lel he tő egy kal-
ci u mos, mag né zi u mos for rás, amely 5 m ma gas, kúp 
ala kú le ra kó dást ho zott lét re. Oldottanyag-tartalma 
meg ha lad ja az 1000 mg/l ér té ket. Ez a Pisztrángosi-
borvíz.

A kréta-összletből fel tö rő ás vány vi zek Uzonka-
fürdő kör nyé kén az al só-kré ta Szinajai-fl isösszletből 
szár maz nak, amely kar bo ná tos, kal ci u mos, mag-
né zi u mos jel le get köl csö nöz ne kik. A vas oxi dok a 
fl isből és a Nagy-Murgó vul ká ni kép ződ mé nye i ből 
ere dez tet he tők. A ket tő ha tár öve ze te Uzonkafürdő 
te rü le tén ta lál ha tó, így a vi zek mind két ré te gen át ha-
lad va dú sul nak ás vá nyi anya gok ban.24 A vi zek ma gas 
sza bad CO2 tar tal mát Uzonkafürdő te rü le tén is az 
ÉÉNy–DDK irá nyú tö rés vo nal men tén fel tö rő gá-
zaknak tu laj do nít ják.25

A ne gyed idő sza ki üle dé kek a Baróti-medence 
köz pon ti ré szé ben ta lál ha tók, a Kor mos- és Barót-
patakok men tén. Vargyas, Olasz te lek, Bibarcfalva, 
Kis ba con, Magyarhermány és Nagy ba con te le pü lé-
sek ben, vagy a te le pü lé sek kö zött, pa ta kok part ja in 
ta lál ha tók az eb ből az összletből fel tö rő ás vány vi zek. 
Gyak ran a he lyi te le pü lé sek ter mé sze tes „fa lu bor vi ze-
ként” je len nek meg.

Az ás vány vi zek kar bo ná tos, kalcium–magnéziu-
mos, al ká li, va sas, szén sa vas jel le gű ek, és ma gas sza bad 

15 LÁSZ LÓ, A. 2002.
16 LÁSZ LÓ, A. – KO ZÁK, M. – PÜS PÖ KI, Z. 1997.
17 LÁSZ LÓ, A. – DÉ NES, I. 1997.
18 PRICĂJAN, A. 1972.
19 AIRINEI, Ş. – PRICĂJAN, A. 1972.
20 BÁ NYAI J. 1932.

21 AIRINEI, Ş. – PRICĂJAN, A. 1972; PRICĂJAN, A. 1972.
22 GHEORGHIU, C. 1956.
23 PRICĂJAN, A. 1972.
24 PRICĂJAN, A. 1972.
25 BANDRABUR T. – SLĂVOACĂ, D. 1973.
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CO2 tar ta lom mal ren del kez nek. A vi zek ás vá nyi anya-
gok kal va ló dú su lá sa a CO2-nak kö szön he tő, amely 
a kréta-összlet tö rés vo na lai men tén köz le ke dik.26

A ter mé sze tes ás vány víz for rá so kat, va la mint mes-
ter sé ges elő for du lá so kat kü lön ele mez zük, mi vel 
a mes ter sé ges elő for du lá sok ese té ben a táp lá lás nem-
csak egy föld ta ni ré teg ből tör tén het, így kü lön bö ző 
víz adó ré te gek vi zei ke ve red het nek.

Mód sze rek
A szak iro da lom rész le tes át ta nul má nyo zá sa után 

ki vá lasz tot tunk 35 ás vány víz-elő for du lást a Kor-
mos- és a Barót-patakok víz gyűj tő jé ben, ame lye ket 
egy éven ke resz tül vizs gál tunk, év sza kos rend sze-
res ség gel. A vi zek fi  zi kai-ké mi ai pa ra mé te re i nek 
meg ha tá ro zá sá ra hely szí ni mé ré se ket, va la mint la-
bor elem zé se ket is al kal maz tunk. A la bor elem zé sek 
ki tű nő  le he tő ség nek bi zo nyul tak te re pi mé ré se ink 
ered mé nye i nek el len őr zé sé re, ta nul má nyunk ban 
csak sa ját ada ta ink alap ján pró bá lunk vá laszt ad ni 
fel ve té se ink re. 

A hely szí ni mé ré sek vég re haj tá sá hoz kü lön bö ző 
fi  zi kai-ké mi ai pa ra mé te rek mé ré sé re al kal mas mű-
szer park áll a ren del ke zé sünk re: egy Merk Rqfl ex 
plus 10 refl ektométer és egy Th ermo hor doz ha tó 
elekt ró dás multiparaméter-mérő. A ko or di ná ták 
rög zí té sé hez Garmin GPS Map 60 te re pi helyzet-
meghatározókat hasz ná lunk. A ka pott ada to kat egy 
szin tén ál ta lunk ki dol go zott adat la pon rög zít jük. 
Az ada tok Ex cel adat bá zis ba ke rül nek, amely ké sőb-
bi egy sze rű és gyors vissza ke res he tő sé get biz to sít, és 
a fi  zi kai-ké mi ai pa ra mé te rek kü lön bö ző adat fel dol-
go zá si mód ja i ra nyújt le he tő sé get. Az ada tok tér ké pi 
meg je le ní té sé ben se gít sé günk re van több tér in for ma-
ti kai prog ram is (Global Mapper 6, ArcView 3.2).

Az ál ta lunk mért kü lön bö ző fi  zi kai és ké mi ai 
pa ra mé te rek a víz ho zam, hő mér sék let, elekt ro mos 
ve ze tő ké pes ség, összoldottanyag-tartalom, pH, só tar-
ta lom, Ca, Mg, va la mint sza bad CO2 és hid ro gén-
kar bo nát.

Ered mé nyek
Amint már ko ráb ban is em lí tet tük, a kü lön bö-

ző kő zet tí pu so kon át ha la dó víz kü lön bö ző fi  zi kai-
ké mi ai tu laj don sá gok ra tesz szert. A fi  zi kai-ké mi ai 
pa ra mé te rek vizs gá la ta so rán kö vet kez tet ni le het 
a vi zek föld ta ni ere de té re, ami a ket tő szo ros kap-
cso la tá ra utal.

Pricăjan 1972-es fel osz tá sá ra ala poz va, a fi  zi kai-
ké mi ai pa ra mé te rek ta nul má nyo zá sá ra Er dő vi dék 
20 ter mé sze tes ás vány víz-elő for du lá sát vá lasz tot tuk ki 
a rend sze re sen vizs gált 35-ből. A vizs gá lat so rán csak a 
ter mé sze tes ás vány víz-elő for du lá sok kal fog lal koz tunk, 

mi vel a fú rá sok ese té ben nem min den eset ben egy ér-
tel mű, hogy a vi zek mi lyen geo ló gi ai ré teg ből szár maz-
nak. Több víz adó ré teg ese tén a vi zek ke ve red het nek 
és nem ad nak pon tos ké pet egy bi zo nyos víz adó tu laj-
don sá ga i ról. Az ál ta lunk mért pa ra mé te rek kö zül he-
tet dol goz tunk fel. Ezek: az elekt ro mos ve ze tő ké pes-
ség, TDS, pH, Ca, Mg, CO2 és hid ro gén-kar bo nát. 
A pa ra mé te re ket össze ha son lí tot tuk a vi zek föld ta ni 
ere de te alap ján, és pa ra mé te ren ként gra fi  ko nok ban 
áb rá zol tuk a ka pott ered mé nye ket. 

Az elekt ro mos ve ze tő ké pes ség ér té kei (1. áb ra) 
nagy mér ték ben el tér nek a kü lön bö ző ás vány víz tí pu-
sok ban. Így a kréta-összletből szár ma zó ás vány vi zek 
ve ze tő ké pes sé ge bi zo nyult a leg ma ga sabb nak, több 
mint 2000 µS/cm át la gos ér ték kel, míg a vul ká ni 
kép ződ mé nyek ből és vulkanogén üle dé kek ből fel-
tö rő vi zek jó val ala cso nyabb ér té kek kel ren del kez-
nek, 500 µS/cm alatt, vagy eny hén meg ha lad va azt. 
A ne gyed ko ri üle dé kek ből szár ma zó vi zek ve ze tő ké-
pes sé ge eb ben a fel osz tás ban át la gos nak mi nő sül.

A ve ze tő ké pes ség és a TDS össze füg gé se (2. 
áb ra) ha son ló ten den ci át mu tat. Itt fon tos nak tart-
juk ki emel ni a ne gyed ko ri üle dé kek ből szár ma zó 
ás vány vi ze ket, ame lye ket meg fe le lő ás vá nyi anyag-
tar tal muk nak kö szön he tő en szí ve sen fo gyasz ta nak 
a te le pü lé sek la kói. A la kos ság va ló szí nű leg nin cs 
tu da tá ban an nak, hogy az ál ta la fo gyasz tott vi zek ás-
vá nyi anyag-tar tal ma élet ta ni lag meg fe le lő; több nyi-
re íze alap ján vá laszt ják ki a meg fe le lő vi zet. Te re pi 
meg fi  gye lé se ink so rán vet tük ész re, hogy a leg lá to-
ga tot tabb ás vány vi zek a ne gyed ko ri üle dé kek ből tör-
tek fel. Nem el ha nya gol ha tó az sem, hogy gyak ran 
ezek a vi zek az ún. „fa lu bor vi zek”.

A pH-ér té kek (3. áb ra) elem zé se kor szük sé ges fi -
gye lem be ven ni a CO2 ér té ke ket is (4. áb ra), mi vel 
az ala csony pH ma gas sza bad CO2 tar ta lom ra utal. 
Ezt mé ré se ink is iga zol ják, így a vul ká ni kép ződ mé-
nyek ből fel tö rő ás vány vi zek pH-ja ala csony, CO2-
tartalmuk je len tős, meg ha lad ja a 3000 mg/l-es át la-
gos ér té ket. 

A kréta-összletből fel tö rő ás vány vi zek pH-ja ma-
gas, a CO2 tar tal muk is meg kö ze lí ti a 3000 mg/l ér-
té ket, ezt a szak iro da lom a tö rés vo na lak je len lé té vel 
ma gya ráz za. A CO2-veszteségre és a kép ző dő „mész-
tu fá ra” is pél dát ta lá lunk a kréta-összletből fel tö rő vi-
zek nél, a Pisztrángosi-borvizet, amely 5 mé ter nél ma-
ga sabb mésztufakúpot ho zott lét re le fo lyá sa men tén. 

A HCO3 ér té kei (5. áb ra) ugyan csak a CO2- 
mennyiséggel hoz ha tók össze füg gés be, és eb ben az 
eset ben a vul ká ni kép ződ mé nyek vi zei meg ha lad ják 
az 5000 mg/l tar tal mat. 

A Ca- és Mg-ér té ke ket vizs gál va ha son ló kö vet kez-
te té se ket von ha tunk le: a kréta-összlet ás vány vi ze i nek 

26 PRICĂJAN, A. – AIRINEI, Ş. 1979.
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ér té kei ki ma gas ló ak, át la gos Ca-tartalmuk meg ha lad-
ja a 400 mg/l-t, át la gos Mg-tar tal muk pe dig meg kö-
ze lí ti a 100 mg/l-t. Ez zel el len tét ben a vul ká ni ere de-
tű vi zek ben mért ér té kek na gyon ala cso nyak, át la gos 
Ca-tartalmuk el sem éri az 50 mg/l-es ér té ket, át la gos 
Mg-tar tal muk pe dig a 20 mg/l-t. A ne gyed idő sza ki 
üle dé kek ás vány vi ze i nek át la gos Mg-tar tal ma ke vés-
sel meg ha lad ja a 60 mg/l ér té ket.

A vizs gált for rá sok mel lett olyan elő for du lá sok-
ra is akad tunk, ame lyek nem so rol ha tók be a meg-
ha tá ro zott ka te gó ri ák ba. Ezek a Kor mos-pa tak fel ső 
sza ka szán, egy tö rés vo nal men tén he lyez ked nek el, a 
kré ta és a vulkanogén üle dé kek kö zött, így mind két 
egy ség tu laj don sá ga it ma guk ban hor doz zák. Itt mér-
tük a tér ség ben a leg na gyobb kal ci um-tar tal mat, 791 
mg/l-t; a CO2 és a hid ro gén-kar bo nát is je len tős ér té-
ke ket mu ta tott.

Az elekt ro mos ve ze tő ké pes ség
hő mér sék let tel va ló kor re lá ci ó ja
A ve ze tő ké pes ség és a hő mér sék let kö zöt ti kor re-

lá ció (6–9. áb ra) ese té ben több kis cso por tot fi  gyel-
he tünk meg, de nincs egy meg ha tá ro zott ten den cia, 
össze füg gés a két pa ra mé ter kö zött. Az év sza kos ala-
ku lá sok itt is nyo mon kö vet he tők, pél dá ul ősszel a 
ve ze tő ké pes ség csök ke né se vagy té len a hő mér sék let 
csök ke né se. Szin te év szak tól füg get le nül meg fi  gyel-
he tő a két tí pu sú vi sel ke dés az áb rá kon, lát vá nyo san 
el kü lö nül egy más tól a két cso port. A két cso por tot 
el ha tá ro ló ve ze tő ké pes ség-ér ték min den áb rán 1800 
µS/cm. Ez az ve ze tő ké pes ség-ér ték ha tár más kor re lá-
ci ók ban is elő for dul a ké sőb bi ek ben. 

Elekt ro mos ve ze tő ké pes ség, sza bad CO2,
hid ro gén-kar bo nát, Ca és Mg kor re lá ci ó ja
A ve ze tő ké pes ség és a sza bad CO2 kor re lá ci ó já ban 

(10. áb ra) is el kü lö nít het jük a két cso por tot. Ezek 
egy más mel lett el he lyez ke dő for rá sok. Elő ző fe je ze-
tek ben vizs gál tuk a sza bad CO2 tar tal mat kü lön bö ző 
föld ta ni for má ci ók ból fel tö rő for rá sok nál. A vul ká ni 
kép ződ mé nyek ese té ben jó val ma ga sabb sza bad CO2 
tar tal mat mér tünk, mint a kréta-összletből fel tö rő 
for rá sok ban. A két cso por tot el kü lö ní tő EC-értékha-
tár 1800 µS/cm kö rü li.

A sza bad CO2-dal el len tét ben a ve ze tő ké pes ség 
és a hid ro gén-kar bo nát tar ta lom kö zött (11. áb ra) 
szo ros ne ga tív kap cso lat mu tat ha tó ki, az az a hid ro-
gén-kar bo nát tar ta lom csök ke né sé vel nő a ve ze tő ké-
pes ség. En nek az össze füg gés nek víz ké mi ai ma gya rá-
za tát ké sőb bi ku ta tá sa ink ban sze ret nénk meg ta lál ni. 
Mind emel lett a li ne á ris trend ben ész re ve he tő egy tö-
rés az EC = 1800 µS/cm ér ték nél.

A ve ze tő ké pes ség és a Ca-tartalom kor re lá ci ó já ban 
(12. áb ra) meg fi  gyel het jük, hogy a Ca-tartalom nö-

ve ke dé sé vel nő a ve ze tő ké pes ség. Ugyan ez áll fenn a 
ve ze tő ké pes ség és a Mg-tar ta lom kö zött. Bi zo nyos for-
rá sok a Kor mos-pa tak fel ső sza ka szán ki emel ke dő en 
ma gas ér té kek kel ren del kez nek, ezt elő ző fe je ze te ink-
ben is tár gyal tuk. Az EC = 1800 µS/cm ér ték fe lett a 
pon tok me re de kebb trend kö rül szó ród nak (12–13. 
áb rák), és egy ér tel mű en a Ca-, il let ve Mg-tar tal mat be-
fo lyá so ló, EC-t meg ha tá ro zó har ma dik vagy negyedik 
komponensek vi sel ke dé sé ben kell ke res ni a vá laszt.

A pH, a sza bad CO2, a hid ro gén-kar bo nát,
a Ca és a Mg kor re lá ci ó ja
A ve ze tő ké pes ség hez ha son ló an a pH és a kü lön-

bö ző pa ra mé te rek kö zött is meg pró bál tuk fel fe dez ni 
az eset le ges kor re lá ci ó kat. Ter mé sze tes for rá sok nál ki-
sebb cso por tok kü lö nül nek el, ame lyek nem fel tét le-
nül a föld ta ni ere det ad ta kü lönb sé gek re utal nak. 

14–15. áb ra: há rom jel leg ze tes pH-ér ték kö rül 
cso por to sul nak a pon tok: 5,50; 6,20, il let ve 6,75. 
A 16–17. áb rát néz het jük ha son ló hár mas pH-ta-
go ló dás ban is, de ta lán cél sze rűbb a tren den kí vül 
esők től el te kin te ni (1–2 pont), és ak kor ki raj zo ló dik 
a 6,20-as pH-ér ték ha tár, amely fe lett mind a Ca-, 
mind pe dig a Mg-tar ta lom egy me re de kebb irányt 
vesz fel. Az imén ti elem zé sek ben ki raj zo ló dott te hát 
a két pa ra mé ter jel leg ze tes ér ték ha tá ra: elekt ro mos ve-
ze tő ké pes ség ese té ben az 1800 µS/cm-es ér ték, a pH 
ese té ben a 6,2-es ér ték. Kí ván csi ak vol tunk, hogy ha 
egy más el le né ben raj zol juk ki a fen ti két pa ra mé tert, 
a ter mé sze tes for rá sok ese té ben ki tűn nek-e va la mi-
lyen szin ten a fent em lí tett ér ték ha tár ok. 

Az év sza kon kén ti áb rá kat fi  gyel ve (18–22. áb ra) 
ki de rül, hogy a két pa ra mé ter kap cso la tát leg in kább 
le író má sod fo kú függ vény gör bé je egy adott pon-
ton túl me re dek sé gét el ve szít ve ki sebb lej tőn ha lad 
to vább. Ezt a pon tot a gra fi  ko non ki vé tel nél kül az 
[EC = 1800 µS/cm; pH = 6,20] értékpár kép vi se li. 
En nek a konk rét ha tár nak ter mé sze tes ás vány vi zek-
re gya ko rolt ha tá sát to váb bi ku ta tá sa ink hi va tot tak 
ele mez ni.

Kö vet kez te té sek
Az A. Pricăjan ál tal már 1972-ben kö zölt meg ál-

la pí tá sok alap ján, sa ját te re pi mé ré se ink kel össze füg-
gést mu tat tunk ki az er dő vi dé ki ás vány vi zek föld ta ni 
ere de te és a ben nük mért fi  zi kai-ké mi ai pa ra mé te rek 
kö zött. 

A kréta-összletből, va la mint a vul ká ni kép ződ-
mé nyek ből fel tö rő ás vány vi zek kö zött mu tat ha tó ki 
a leg na gyobb el té rés, az el ső ma gas oldottanyag-tar-
talmat, ma gas Ca-, il let ve Mg-tar tal mat mu ta tott, 
a má so dik ese té ben min den mért pa ra mé ter ala csony 
volt a sza bad CO2, il let ve a hid ro gén-kar bo nát ki vé-
te lé vel.
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A me den cé ben le vő tö rés vo na lak je len lé te nagy-
ban be fo lyá sol ja a pa ra mé te rek ala ku lá sát, így fe le lős a 
vi zek ben le vő ma gas sza bad CO2 tar ta lo mért, és ezek 
men tén a vul ká ni utó mű kö dés is hang sú lyo sabb.

A pa ra mé te rek kö zött fel fe de zett kap cso la tok 
(ve ze tő ké pes ség, pH, sza bad CO2, hid ro gén-kar bo-

nát-, Ca- és Mg-tar ta lom) so rán ki raj zo ló dó ha tár-
ér té kek to váb bi ku ta tá so kat igé nyel nek. Gya ko ribb 
mé ré sek kel va ló szí nű leg ezek az össze füg gé sek még 
egyér tel műb bé vál ná nak, il let ve az erős ki mu ta tott 
kap cso la tok hasz no sít ha tó vá ké sőb bi geostatisztikai 
elem zé sek hez, szin té zi sek hez. 

Pál Zol tán – Babeş–Bolyai Tu do mány egye tem, Föld rajz Kar, Ko lozs vár; palzeusz@yahoo.com; palzeusz@geografi e.ubbcluj.ro
Kis Bog lár ka – Babeş–Bolyai Tu do mány egye tem, Föld rajz Kar, Ko lozs vár; hawkci@yahoo.com
Szé kely Bor bá la – Babeş–Bolyai Tu do mány egye tem, Föld rajz Kar; szekely_borbala@yahoo.com
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Studiul comparativ al proprietăţilor fi zico-chimice ale apelor minerale naturale
din Bazinul Baraolt, funcţie de originea lor geologică

(Rezumat)

În cadrul proiectului „Cadastrul de Ape Minerale al Ţinutului Secuiesc” Facultatea de Geografi e a Uni-
versităţii „Babeş–Bolyai” din Cluj şi Colegiul Profesional „Cholnoky Jenő” lucrează din 2006 la realizarea 
unei baze de date complexe privind inclusiv izvoarele de ape minerale din Bazinul Baraolt (jud. Covasna). 
Pornind de la concluziile referitoare ale lui A. Pricăjan (1972), prelucrarea măsurătorilor proprii efectuate pe 
teren a evidenţiat mai multe corelări între originea geologică şi caracteristicile fi zico-chimice ale acestor ape 
minerale. Cele mai mari diferenţe se observă între izvoarele situate în zona Cretacică şi cele din complexul 
vulcanogen (conţinut ridicat de material dizolvat total, Ca şi Mg, respectiv valori scăzute la fi ecare parame-
tru cu excepţia CO

2
 liber şi HCO

3
). Parametrii sunt infl uenţaţi în mare măsură şi de prezenţa faliilor, de-a 

lungul cărora conţinutul de CO
2
 liber creşte şi în general activitatea hidrotermală se accentuează.

Comparative study of the physical-chemical properties of natural mineral waters 
of Baraolt Basin, according to their geological origin

(Abstract)

Since 2006, within the project “Cadastre of Mineral Waters of Székelyföld” the Geography Faculty of 
the “Babeş–Bolyai” University of Cluj-Napoca and the “Cholnoky Jenő” Professional College have been 
working on realizing a complex database including mineral waters of Baraolt Basin (Covasna county). 
Starting from the conclusions of A. Pricăjan (1972), the processing of their own measurements made on site 
revealed many correlations between the geological origin and the physical-chemical characteristics of these 
mineral waters. Th e biggest diff erences can be observed between the springs situated in Cretaceous zone 
and those from the volcanogenic complex (high concentration of totally dissolved materials, Ca and Mg, 
respectively, low concentration at each parameter except CO2 free and HCO3). Th ese parameters are also 
highly infl uenced by the presence of fi ssures along which the concentration of free CO2 increases and the 
hydrothermal activity intensifi es in general.
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1. ábra Az elektromos vezetőképesség-átlagok összehasonlító grafi konja a földtani eredet függvényében.

2. ábra A TDS-átlagok összehasonlító grafi konja a földtani eredet függvényében.

3. ábra A pH-értékek átlagainak összehasonlító grafi konja a földtani eredet függvényében.
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Er dő vi dé ki ter mé sze tes ás vány vi zek...

4. ábra A CO2-értékek átlagainak összehasonlító grafi konja a földtani eredet függvényében.

5. ábra A HCO3-értékek átlagainak összehasonlító grafi konja a földtani eredet függvényében.

6. ábra Az EC és a hőmérséklet közötti korreláció 2007 tavaszán.



44

PÁL Zol tán  KIS Bog lár ka  SZÉ KELY Bor bá la

7. ábra Az EC és a hőmérséklet közötti korreláció 2007 nyarán.

8. ábra Az EC és a hőmérséklet közötti korreláció 2007 őszén.

9. ábra Az EC és a hőmérséklet közötti korreláció 2008 tavaszán.

10. ábra Az EC és a szabad CO2 közötti korreláció.
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Er dő vi dé ki ter mé sze tes ás vány vi zek...

11. ábra Az EC és a hidrogén-karbonát-tartalom közötti korreláció.

12. ábra Az EC és a Ca-tartalom közötti korreláció.

13. ábra Az EC és a Mg-tartalom közötti korreláció

14. ábra A pH és szabad CO2 közötti korreláció.
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PÁL Zol tán  KIS Bog lár ka  SZÉ KELY Bor bá la

15. ábra A pH és a hidrogén-karbonát-tartalom közötti korreláció.

16. ábra A pH és a Ca-tartalom közötti korreláció.

17. ábra A pH és a Mg-tartalom közötti korreláció.

18. ábra Az EC és a pH közötti korreláció 2007 tavaszán.
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Er dő vi dé ki ter mé sze tes ás vány vi zek...

19. ábra Az EC és a pH közötti korreláció 2007 nyarán.

20. ábra Az EC és a pH közötti korreláció 2007 őszén.

21. ábra Az EC és a pH közötti korreláció 2007 telén

22. ábra Az EC és a pH közötti korreláció 2008 tavaszán.
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