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Bükki források összehasonlító vízkémiai vizsgálata karszthidrogeológiai kutatás
keretében

Bevezetés

Hazánkban a karsztvíz felhasználásának mindig is nagy jelentősége volt. Tekintettel arra,
hogy a Bükk térségének településeinek ivóvíz-ellátása döntően a bükki karsztból termelt
vízzel történik, így a hegység minél pontosabb megismerése végett évtizedek óta számos
kutatást végeznek a hidrogeológusok. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a
Bükk esetében a hideg-meleg karsztrendszer együtt kezelése mindenképp célszerű.

A Bükk területén 1992 óta folyamatos monitoring rendszer működik, mely főként vízszint,
helyenként pedig hőmérséklet-, és vízvezető-képesség mérésekből áll. A mérés és
adatregisztrálás kutakban, megfigyelőkutakban, forrásokban és barlangokban zajlik. A Bükki
Karsztvízszint Észlelő Rendszer (BKÉR) mennyiségi monitoringként funkcionál, támogatva
ezzel a bükki karsztvizet termelő vállalatok munkáját. E dolgozat keretein belül bemutatott
vízkémiai vizsgálatok a rendszerben újdonságnak számítanak, mivel így minőségi
paraméterekkel is kiegészülnek a már rendelkezésünkre álló mennyiségi monitoring
adatsorok.

A vizsgált területek bemutatása
A dolgozat keretein belül vizsgált területek a Bükkben találhatóak, mely az Északi-
középhegység tagjaként Magyarország ÉK-i régiójában elterülő, zömmel karszthegység.

1. ábra - A Bükk domborzati térképe, megjelölve a dolgozatban vizsgált területek,
források (M.Kir. Állami Térképészet,1930 alapján)



A Bükk-fennsíkot a mélyen bevágott Garadna-völgy osztja ketté, ebben a völgyben található
Ómassa település és határain belül az első vizsgált forrás, a Garadna-forrás is (1. ábra), mely a
BKÉR részét képező monitoring pont is egyben. A kettéosztott tájegység északi része a
Kisfennsík, déli része pedig a Nagyfennsík (Dövényi, 2010).

A Szinva-forrás forrásfoglalása Lillafüredtől körülbelül 5 km-re délre, a mélyen bevágott
Szinva-völgyben található (1. ábra). A völgy a Hámori-tó mesterséges gátjánál csatlakozik be
a Garadna-völgybe.

A Nagyfennsík, valamint az attól északra található terület az Északi-Bükk, a déli
fennsíkperemtől – az ún. „bükki kövektől” – délre pedig a Déli-Bükk terül el, amely mind
morfológiai, mind kőzettani alapon továbbosztható keleti és nyugati részekre (Pelikán, 2005).
A dolgozat keretein belül vizsgált harmadik kutatási terület a DNy-i Bükk, melyet északról a
Nagyfennsík déli peremét alkotó idős lepusztulási lépcsők határolnak, kelet-délkeleti határa a
Három-kő – Hosszú-völgy – Hór-völgy vonalában húzható meg, déli és nyugati határa pedig
Noszvajtól Szarvaskőn át Mónosbélig húzódik (Pelikán, 2005).

A vizsgált területek földtani-vízföldtani jellemzői

A Garadna-forrás vízgyűjtő területének legjelentősebb része a Nagyfennsíkon található
Fehérkői Mészkő Formáció területén helyezkedik el, mely az Észak-bükki szerkezeti egység
rétegsorának része. Déli vonala a Hármaskút – Kis-Huta-réttől egészen Diósgyőrig jól
követhető, északi vonala keletről nyugat felé haladva Alsóhámortól a Garadna-völgyben
egyre széttagoltabban jelentkezik (Pelikán, 2005). A formáció fő tömege pados, gyakran
vastagpados, világosszürke megjelenésű karbonátplatform fáciesű mészkő, melynek kora
középső-felső triász, vastagsága 400 méter körüli (Pelikán, 2005). Az alaphegységi
képződménynek számító formációt felépítő mészkő kitűnően karsztosodik, melyet a benne
kialakult nagyméretű barlangrendszerek, víznyelők, valamint a völgytalpon kilépő, nagy
hozamú források is jeleznek. A  Garadna-forrás két fő víznyelő barlangja a Jávorkúti- és a
Bolhási-víznyelő barlangrendszer, melyeknek jelentős hányada a Fehérkői Mészkő Formáción
alakult ki.



2. ábra - A Garadna-forrás közvetlen környezetének földtani felépítése (avT1 –
Ablakoskővölgyi Formáció, fkT – Fehérkői Mészkő Formáció,  hT2 – Hámori Dolomit
Formáció, shT – Szentistvánhegyi Metaandezit Formáció, pd – proluviális- deluviális

üledék) (Lénárt és Hernádi, 2012, Less, Rónai, 2002 nyomán)

Maga a forrás a Hámori Dolomit Formációból lép felszínre (2. ábra), amely viszonylag éles
határral települ az Ablakoskő-völgyi Formáció Savósvölgyi Márga Tagozatára. A formációt
felépítő kőzet szürke, sötétszürke, részben tömeges, részben pados megjelenésű dolomit, mely
a padokon belül finomrétegzettséget mutat, összvastagsága szintén 400 méter körüli.

A Szinva-forrás szintén Miskolc város közigazgatási területén belül található, Lillafüred déli
határán ered, és a Szinva-patak fő vízadó forrása. Maga a forrás a Felsőtárkányi Mészkő
Formáción fakad, erősen tektonizált földtani környezetben. A forrás vízgyűjtő területének
földtani felépítése a 3. ábrán látható. A vízgyűjtő legnagyobb hányada a triász korú
Bükkfennsíki Mészkő Formáción fekszik, mely a hegység legnagyobb kiterjedésű,
karbonátplatform fáciesű mészkő formációja. Fő tömegét lagúna üledékek alkotják.
Világosszürke, csontszínű szakaszai finoman sávozottak, lemezes-pados elválást, míg a
sötétszürke színűek lemezes elválást mutatnak. Sem felszíni kibukkanásokban, sem pedig
fúrási rétegsorokban nem ismert a feküdje, fedője a Nagyfennsík nyugati felén a Répáshutai
Mészkő. Délen, az idős lepusztulási lépcsők vonalában összefüggő korallos zátonyfácies
figyelhető meg. Az Nv-17-es (Nagyvisnyó) fúrás 350 m-es rétegoszlopa sem tárta fel a
formáció feküjét. Erősen gyűrt szerkezete és felderítetlensége miatt vastagságának
meghatározása bizonytalan, de elérheti az 1000 m-t is (Pelikán, 2005).

A platform kifejlődésű Bükkfennsíki Mészkő kitűnően karsztosodik, és jó vízvezető
tulajdonságokkal rendelkezik. Számos víznyelő és töbör található, valamint fejlett
barlangrendszer jellemzi, melyre bizonyíték a völgytalpon kilépő nagy hozamú Szinva-forrás
is. A beszivárgás mértéke igen nagy, és a nagyméretű hasadékokban nagy áramlási



sebességek, míg a kis porozitású mátrixban nagyon lassú, diffúz áramlás jellemző (Pelikán,
2005).

3. ábra - A Szinva-forrás vízgyűjtő területének (fehér vonallal lehatárolt terület) földtani
viszonyai (Hernádi, 2013 és Less, Rónai, 2002 nyomán)

Eltérően a hegység központi részétől, a DNy-i Bükk területének fő felszínhordozói alapvetően
jura korú, mélytengeri agyagokból képződött palakőzetekből és kovapalákból, valamint
bázisos magmatitokból épülnek fel, mészkövek alárendelt mennyiségben vannak jelen (4.
ábra). A területet felépítő formációk nagy része vízrekesztőnek tekinthető, bár némelyik
összlet hasadékai alkalmasak vízvezetésre (pl.: Bányahegyi Radiolarit Formáció), melyet kis
hozamú időszakos források megléte is jelez (Pelikán, 2005). A palakőzeteken többnyire csak
néhány l/p-es vízhozamú források, szivárgók találhatóak, melyek többnyire a felső mállott
rétegből fakadnak. A több ezer l/p-es hozammal rendelkező források legjelentősebb része
karsztforrás, és főként a hegység lábánál lépnek felszínre (pl. Síkfőkúti-, Vízfő-, Tükör-,
Szikla-forrás), melyeknek egy része langyos/meleg vizű (Pelikán, 2005).



4. ábra - A DNy-i Bükk földtani térképe (Hernádi, 2013 és Less, Rónai, 2002 nyomán)

Alkalmazott laboratóriumi módszerek

A vízkémiai vizsgálatok a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti
Tanszék Vízkémiai Laboratóriumában történtek.
A felszín alatti vizek kémiai jellegét jelentős részben a tárolókőzet-víz interakciója, a köztük
lejátszódó kémiai reakciók fogják meghatározni. Karsztrendszerek esetén a vizek kémiai
összetételét elsősorban a mészkő oldódása fogja meghatározni, ezért a minták laboratóriumba
szállítása után az ilyen típusú rendszerekre leginkább jellemző alap vízkémiai paraméterek
vizsgálatára került sor, melyek a következők voltak:

- Kationok: Ca2+, Mg2+, Na+, K+

- Anionok: Cl-, SO4
2-, HCO3

-

1. Atomabszorpciós spektrofotometria

Az atomabszorpciós módszerek elvégzése során, elsősorban termikus energia útján, szabad
állapotú atomokat képezünk, és az ezen atomok által elnyelt elektromágneses sugárzást
(fényt) vizsgáljuk. A módszer alkalmazása során a minta atomizálása lángban történik,
beporlasztással. A bejutott cseppek több lépés során átalakulnak, hő hatására szabad atomok
keletkeznek, melyek a közölt hőenergia hatására gerjesztődnek, akár ionizálódhatnak is. De
előnyös a mérés során, hogy az alapállapotú atomoknak körülbelül csak 1 %-a kerül
gerjesztett állapotba.
A már említett elektromágneses sugárzás külső fényforrásból származik. Az atom csak a
gerjesztési energiájának megfelelő hullámhosszú fotont nyeli el, így kerül gerjesztett



állapotba. A sugárzás azon része, amely nem fordítódott gerjesztésre, szabadon halad tovább a
detektor felé, ahol a kisugárzott fényhez képesti intenzitáscsökkenést mérjük adott
hullámhosszon. Ezen fényintenzitás csökkenéséből következtetünk a fényelnyelést okozó
atomok koncentrációjára (Bánhidi, 2009).
A laboratóriumi vizsgálatok során használt műszer egy Unicam 929/2071 AA típusú
spektrofotométer, az alkalmazott gáz: levegő/acetiléngáz keverék volt. Ezzel a módszerrel
történt a vízminták Ca2+, Mg2+, Na+, és K+ koncentrációjának meghatározása.

2. Koloriméter

A koloriméterek működése a Lambert-Beer törvényen alapszik, vagyis a mért intenzitás-
csökkenés logaritmusa arányos a mért elem oldatbeli koncentrációjával (Bánhidi, 2009).
Terepi koloriméterrel végezett vizsgálatokhoz a mérni kívánt összetevőnek megfelelő reagens
hozzáadása és a reakció idő kivárása szükséges. A mérés ugyan így is csak néhány percig tart,
viszont az eredményekről tudni kell, hogy csak tájékoztató jellegű információkat adnak. Ezzel
a módszerrel történt a vízminták SO4

2-, és Cl-- tartalmának mérése.

3. Titrálás
Ennek a módszernek a lényege, hogy az általunk vizsgált anyaghoz olyan ismert töménységű
mérőoldatot adunk, mely a meghatározandó vegyülettel gyorsan és teljesen végbemenő
reakcióba lép, mely reakciónak a végét egy indikátor jelzi. A hidrogén-karbonát koncentráció
meghatározását az MSZ 448/11-86 számú szabvány, a kloridion koncentráció
meghatározásához pedig az MSZ 448/15-82-es számú szabvány követelményeinek
megfelelően végeztük.

Vizsgálatok és eredmények a Garadna-forrásban

1. Vízkémiai paraméterek

A Garadna-forrásban 2013.04.10. – 2014.03.16. közötti időszakban történt folyamatos
vízmintavétel, és a vett minták általános kémiai elemzésére is sor került. A mintavételezés egy
Teledyne ISCO gyártmányú, 3700-as típusú automatikus vízmintavevő segítségével történt. A
méréstervezés a következő módon történt: 3,5 óránként történt egy mintavétel, mely 0,5 liter
vizet jelentett, majd 3,5 óra elteltével újabb 0,5 liter minta vétele történt. Ez a két minta egy 1
literes mintatároló tartályba került, így egy 7 órán periódusról kapott átlagmintával
dolgoztam. A mérési tapasztalatok alapján a minták tartósítása szükségessé vált, így a vízben
oldott kalcium kicsapódásának megakadályozása érdekében 1 liter vízminta savazása 1 cm3

65 %-os töménységű salétromsavval történt.

Elsőként a karsztrendszerek tulajdonságát legjobban tükröző, és legfontosabb elem, a Ca2+-
mérési eredményeket, valamint azokat egyéb paraméterekkel összevetve mutatjuk be.



5. ábra - Ca2+-koncentráció – Ca/Mg-arány – csapadék adatok a Garadna-forrásban

Az 5. ábrán is látható módon a Ca2+-koncentráció változása, valamint a Ca/Mg-arány görbéje
együtt fut, viszont a decemberi időszaktól kezdődően a Ca2+-görbe inkább lassú csökkenő,
míg a Ca/Mg-arányt jelző görbe növekvő tendenciát mutat.

A Ca2+-görbéről elmondható, hogy sok kiugró pozitív, valamint negatív csúccsal rendelkezik,
mely egy hatékony, jól karsztosodott rendszert jelez, amely rendszer nagyobb
csapadékeseménye során képes a beszivárgott, valamint az oldatba került összetevőket a
forrás felé szállítani (Hunkeler&Mudry, 2006). A Ca2+-koncentráció változása a vizsgált
időintervallumban egy lassú, csökkenő, alapértéken mozgó tendenciát vesz fel, és
elmondható, hogy egy csapadékszegény téli-tavaszi időszakban a koncentráció CCa=90 mg/l
alapértékre áll be.

Az is megfigyelhető az 5. ábrán, hogy egy-egy csapadékesemény hatására a Ca2+-
koncentráció kismértékű növekedést mutat, majd visszaáll egy átlagos értékre. Ez a viselkedés
elmondható a Ca/Mg-arány változásáról is. Ez a viselkedés magyarázható az ún. „dugattyú
effektus” jelenségével, mely során a lehulló és beszivárgó csapadék hatására először a
rendszerben már hosszabb ideje ott tartózkodó, magasabb oldott anyag tartalommal
rendelkező víz nyomul ki a járatokból. Ennek az előfordulását sok tényező befolyásolja,
melyek a karsztrendszer karakterisztikája és belső geometriája, a csapadék eloszlása, a hígulás
mértéke, a járatrendszerben tárolt víz mennyisége és kémiai minősége, valamint az az
időtartam, mely ahhoz szükséges, hogy a beszivárgott víz a forrásban megjelenjen. Általában
elmondható, hogy ez a jelenség karsztrendszerek esetén egy hosszabb, csapadékszegény
időszak után bekövetkező csapadékesemény hatására jelentkezik (Hunkeler&Mudry, 2006).



6. ábra - Mg2+-koncentráció – Ca/Mg-arány – csapadék adatok a Garadna-forrásban

Ugyan a karsztrendszerek vízkémiáját alapvetően a mészkő oldódása határozza meg, a
Garadna-forrás dolomit kőzetből lép felszínre, ezért ez esetben érdemes megvizsgálni a Mg2+-
koncentráció változását is. A 6. ábrán együtt ábrázoltuk többek között a Mg2+-koncentráció
adatokat a Ca/Mg-aránnyal. A két adatsor korrelációs együttható értéke R2=-0,7-re adódott, a
6. ábrán is látható módon a Mg2+-koncentráció értékek csökkenésével a Ca/Mg-arány
növekedést mutat.

A Ca2+-koncentráció változásához hasonlóan a Mg2+-koncentráció görbéje is – egy kisebb
léptékű – csökkenő tendenciát mutat. Viszont eltérés mutatkozik a két elem koncentrációjának
változásában csapadékhullás hatására, mert ezen esetben a Mg2+-koncentrációban kismértékű
csökkenés figyelhető meg.

Ugyan a Na+ nem elsődleges paraméter a karsztrendszerek kutatása és jellemzése során, de az
általános vízkémiai mérésekbe beletartozik, és ezen elem mérése is történt, melynek
eredményei a 7. ábrán láthatóak. A paramétereket összevetettük a hulló csapadékértékekkel,
és az tapasztalható, hogy a különböző mértékű csapadékesemények nincsenek hatással a Na+-
koncentráció változásra. A vizsgált periódusban az adatsorban - úgy, mint a Ca2+ adatsorban
is - csökkenő tendencia figyelhető meg, viszont a két adatsor között nem állapítható meg
korreláció.
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7. ábra - A Garadna-forrásban mért Na+-koncentráció értékek összevetve a csapadékadatokkal

A forrás vizében jelentkező Na+ származhat barlangi üledékekből, de az is lehetséges, hogy a
felszíni lefolyás során az ott megtalálható agyagpalákból oldódik be a vízbe.

A negyedik mért vízkémiai paraméter a K+ volt, mely eredményeiből abszolút nem lehet a
karsztrendszer tulajdonságaira következtetni, de a csapadékadatokkal összevetve érdekes
viselkedés mutatkozott az adatsorban.
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8. ábra - A Garadna-forrásban mért K+-koncentráció értékek összevetve a csapadékadatokkal

Látható a 8. ábrán, hogy a K+-koncentráció értékek egy átlagosan növekvő tendenciát
mutatnak, mely növekedés több esetben is megtörik. Megfigyelhető, hogy helyenként
csapadékesemények hatására kiugró értékek jelentkeznek. Ezen viselkedés magyarázatához
további vizsgálatok lehetnek szükségesek.

Jelen esetben a forrásvízben megjelenő kálium egyrészt származhat a talajban lévő
talajkolloidok felületéről, mely hirtelen, egyszerre hulló nagy mennyiségű csapadék hatására
kimosódik, és a beszivárgó vízzel együtt a karsztrendszerbe jut. Másrészt bekerülhet a
rendszerbe káliföldpátok mállásának a következtében, melyek megtalálhatóak barlangi
üledékekben, vagy a Na+-hoz hasonlóan származhat felszíni agyagpalákból is.

2. Vízszint és vízhozam adatok összefüggésének vizsgálata

Mivel a Garadna-forrás a BKÉR monitoring pontja, így hosszú távú, részletes (15 perces
gyakoriságú) vízszint adatsor áll rendelkezésünkre. 2013 novemberében a Garadna-forrásban
történő mérések bővítésének keretein belül kihelyezésre került a forrástérbe egy Teledyne
ISCO 2150 Area Velocity Module, folyamatosan mérő-rögzítő ultrahangos áramlásmérő.
Több, hasonló elven működő műszerrel ellentétben ez a berendezés egy adó-vevő fejjel
rendelkezik. A vízáramlás átlagsebességének meghatározására a CW Doppler technológiát
alkalmazza, a fej folyamatos ultraszonikus hullámokat bocsájt ki és méri a buborékokról és
egyéb lebegő részecskékről visszavert beérkező hullámok frekvenciaváltozását (isco.com).
Felhasználva a vízszint és a hozam adatsorokat, közöttük matematikai kapcsolatot határoztunk
meg oly módon, hogy egy diagramon ábrázoltuk őket, majd felvettük a lineáris és a



másodfokú polinomiális trendvonalakat. Ezután a trendvonalak egyenleteit átrendezhetőek a
hozamra, és ezek segítségével vízszint adatokból visszamenőlegesen is számítható hozam.

Korábbi kutatások során már elkészítettük ezt az összefüggést (2013.11. - 2014.07.
időszakra), ám ekkor még csak egy körülbelül 9 hónap hosszúságú adatsor állt
rendelkezésünkre. Most újra elvégeztük a számításokat egy lényegesen hosszabb, 28 hónap
hosszúságú adatsor felhasználásával (2013.11. - 2016.04.). Célunk az volt, hogy
megvizsgáljuk, a hosszabb adatsor felhasználásával mennyiben módosulnak a kapott
eredmények. Összevetve az 1. és 2. táblázat eredményeit, látható, hogy különösebb eltérés
nem tapasztalható.

1. táblázat – A mért és számított hozamok korrelációs együttható értékei a 2013.11. –
2014.07. időszakra

R2

Mért hozam – Számított hozam (lin.) 0,97
Mért hozam – Számított hozam (másodfokú pol.) 0,99
Számított hozam (lin) – Számított hozam (másodfokú pol.) 0,97

2. táblázat – A mért és számított hozamok korrelációs együttható értékei a 2013.11. –
2016.04. időszakra

R2

Mért hozam – Számított hozam (lin.) 0,97
Mért hozam – Számított hozam (másodfokú pol.) 0,98
Számított hozam (lin) – Számított hozam (másodfokú pol.) 0,97

 Ezek alapján elmondható az, hogy karsztok esetére egy ilyen jellegű matematikai
összefüggés felállításához nincs szükség több éves adatsorra, amennyiben természetesen
megfelelő sűrűségű a mintázás. Nagyon fontos azonban azt megjegyezni, hogy az adatgyűjtési
periódusban a vízszint értékek jelentős tartományban változzanak, így lesz reprezentatív az
adatsor.

Vizsgálatok és eredmények a DNy-i Bükkben

Mivel a bükki karsztvízkészletek adják a hegység környezetében fekvő települések nagy
részének ivóvízellátását, már több évtizede felmerült az igény a készletek becslésére. 1954 és
2008 között összesen 13 különböző módszer került kidolgozásra, viszont ezek szinte
mindegyike vízháztartási vizsgálatokon alapul. A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási
Intézete évek óta végez térfogati készletbecslést a bükki karsztvízkészleteket termelő
vízművállalatok részére, mely során a több, mint két évtizede működő BKÉR adatait
használja fel. Az alkalmazott módszer előnye, hogy viszonylag egyszerű és pontos méréseken
alapul, és korábbi kutatási eredmények is fel lettek használva a megtervezésénél (Szegediné
Darabos, Tóth, Czesznak, Lénárt, Hernádi, 2014). Hátrányaként kell viszont említeni, hogy



nem veszi figyelembe sem a domborzati, sem a földtani adottságokat, és a számítás során
vizsgált terület egészét egyetlen átlagos hézagtérfogat értékkel fedi le. Emellett az alapszint
önkényesen lett megállapítva, és a számításokat egyetlen megfigyelőkút (Nv-17) 23 éves
adatsora alapján, valamint az aktuális adatok alapján végzi. Ezen szempontokat figyelembe
véve felmerült az igény a módszer megújítására, fejlesztésére (Szegediné  Darabos, Tóth,
Czesznak, Lénárt, Hernádi, 2014).

Az új módszer lényege, hogy a már említett BKÉR adatait, valamint a VIFIR forráskataszter
bükki forrásokra vonatkozó adatait felhasználva meghatározható legyen a rendelkezésre álló
bükki karsztvízkészlet, és ezzel együtt egy karsztvíz-domborzati térkép is. A módszer elve,
hogy a mért vízszint adatokból, valamint a hegység területén elhelyezkedő források fakadási
szintjének magasságából karsztvíz-domborzati térkép szerkeszthető, majd a korábbi kutatások
során meghatározott alapszint fölötti karsztvíz mennyisége, az irodalmi adatok alapján
meghatározott porozitás értékekkel való súlyozás után, vízföldtani kategóriánként
térfogatszámítással meghatározható (Szegediné  Darabos, Tóth, Czesznak, Lénárt, Hernádi,
2014).

A módszer pontosságának kulcskérdése, hogy a vízdomborzati térkép jól kerüljön
meghatározásra. Az előállított térképen ki kellett hagyni a hegység ÉNy-i területének egy
darabját, valamint a DNy-i Bükkben kapott eredményeket, mivel azok láthatóan nem voltak
relevánsak. A kapott eredmények értelmezhetetlensége valószínűsíthetően abból fakadt, hogy
a térképszerkesztés során az ott található összes forrás fakadási szintje felhasználásra került,
viszont ezeken a hegységrészeken előfordulnak olyan lokális árampályák is, melyek nem
képezik a karsztrendszer részét, vizük csak a fő felszínhordozó agyagpalákból és rossz
vízvezetőképességű összletekből ered. A kutatás egyik fő célja volt a DNy-i Bükk területén
fakadó forrásokról eldönteni, melyek állnak kapcsolatban a karsztrendszerrel. Ezt
mintavételezésekből származó minták vízkémiai elemzéséből származó adatok, valamint a
VIFIR Bükki Forráskataszerben rendelkezésre álló adatok feldolgozásával tettük meg. A
mintavételezések a nyári hidrológiai félévben történtek, és a mintázandó források kijelölése
több szempont figyelembevételével történt, melyek:

- földtani felépítés (igyekeztünk olyan forrásokból mintát venni, melyek a jura korú
palaösszleten fekszenek),

- földrajzi elhelyezkedés és megközelíthetőség (számba véve azt is, hogy egy nap alatt
hány mintavételezés kivitelezhető),

- olyan forrásokat kiválasztása, melyekről még semmilyen vízkémiai adat nem állt
rendelkezésemre a VIFIR bükki forráskataszterből.

A vízkémiai adatok feldolgozása grafikus úton, Piper-, és Stiff-diagramok segítségével
történt. Amennyiben a forrás Piper-diagramjáról nem lehetett egyértelműen meghatározni a
víz típusát, akkor minden esetben a Stiff-diagram segítségével kapott eredményeket vettük
figyelembe. Referenciának a tisztán karsztos jellegű Garadna-forrás diagramjait vettük alapul
(Miklós, 2014).



Az elkészített diagramokat megvizsgálva és kiértékelve megállapítható az, hogy szinte
minden forrás esetén - függetlenül a vízadó kőzettől – a Ca2+ a domináns kation a vizekben.
Ez okozhatta azt is, hogy a Piper-diagramokon a pontok nagy többsége a Ca-HCO3-mezőbe
esett, néhány kivételtől eltekintve, melyek a Ca-Mg-Cl-mezőben találhatóak. A kutatás célja
az volt, hogy megállapítsuk, az egyes forrásoknak van-e köze a karsztrendszerhez. Mivel a
Ca2+ jelenléte minden esetben domináns volt, ezért a típusba sorolás során a HCO3

- többi
anionhoz viszonyított jelenlétéből indultunk ki. Ezen döntést az az alapgondolat vezérelte,
hogy ha a vizsgált minta hidrogén-karbonát tartalma arányait tekintve alacsony, akkor a
forrásnak nincs köze a karsztrendszerhez, így a víz jellegét alapvetően nem a mészkőben
tartózkodás során lejátszódó oldódási folyamatok fogják meghatározni.

Olyan eset is előfordult, hogy egy forráshoz több időpontbeli mérési adatsor is tartozott, és az
ezen adatok alapján elkészített diagramokon teljesen más víztípusok mutatkoztak. Ez a
jelenség magyarázható azzal, hogy a különböző időpontokból származó mintázások esetén
másak voltak a csapadékviszonyok, és egy nagyobb csapadékmennyiség hatására egyes
források a megemelkedett nyomásszint miatt kapcsolatban kerülhetnek a karsztrendszerrel,
abból időszakosan vízutánpótlódást kaphatnak.

A fentebb vázolt szempontokat figyelembe véve, a vizsgált 39 forrást a következő négy
kategóriába soroltuk be víztípusuk alapján:

1. karsztos jellegű

2. karsztos jellegű, de magasabb Cl-, SO4
2—tartalommal

3. nem karsztos jellegű

4. nem eldönthető.

A kategóriákba sorolás után térképen ábrázoltuk az eredményeket, mely a 9. ábrán látható.

A 9. ábra alapján elmondható az, hogy a karsztos típusú források legnagyobb hányada
karsztos és nem karsztos kőzetek határán, vagy annak környezetében lép felszínre, ahol a víz
egy rossz vízvezető képességű közeg határához ér. Ugyanez a tulajdonság elmondható azon
forrásokról is, melyek víztípusa karsztos, de magasabb Cl-, SO4

2--tartalommal
jellemezhetőek, és legnagyobbrészt a Répáshutától északra elterülő, rossz vízvezető
képességű sávon találhatóak, melyet főként a Lökvölgyi Formációt alkotó sötétszürke
agyagpala épít fel. Ez gyakorlatilag mészmentes, ásványos összetétele alapján 20-35 % klorit-
tartalommal jellemezhető (Pelikán, 2005).

A nem karsztos jellegű források szintén ezen a jura korú palaösszleten lépnek felszínre,
azonban hozamuk lényegesen kisebb (1-10 l/perc), mint a karsztos típusú forrásoké (5-25
l/perc, de csapadékos időszakban akár 100-800 l/perc is lehetséges).

Azon források esetén, melyekről nem lehetett egyértelműen meghatározni a víztípusukat,
szintén karsztos-nem karsztos kőzethatárok közelében fekszenek, mely magyarázat lehet arra,



hogy különböző időpontokban különböző, változatos kémiai jelleget mutatnak. Előfordulhat
ugyanis, hogy nagyobb csapadék hatására a megemelkedett karsztvízszint következtében a
karsztrendszerből vízátadás történik a palaösszletek felé.

9. ábra – A kutatás során vizsgált források víztípus szerinti kategóriába sorolásának
eredménye, a számmal jelzett források felhasználhatóak a karsztvíz-domborzati térkép

pontosításához (Tóth M. nyomán, maps.google.com)

Következő lépésben az eddig elkészült karsztvíz-domborzati térkép szerkesztéséhez
felhasznált pontokat kibővítettük azon forrásokkal, melyek karsztos, valamint karsztos, de



magasabb Cl-, SO4
2--tartalommal jellemezhetőek. Mivel a DNy-i Bükk felszíne É-D irányú

mély völgyekkel szabdalt, ezért szükséges volt a program által interpolációval számított
vízdomborzati térképet a domborzati térképpel pontosítani, mivel a hirtelen nagy
reliefváltozásokat a grid fájl előállítása során a program nem tudja pontosan lekövetni. Az így
kapott térkép a 10. ábrán látható.

10. ábra – Az eddig elkészült (fekete), és az újonnan előállított (piros) karsztvíz-domborzati
térképek összevetése (kék pontok - a szerkesztés során felhasznált források, megfigyelőkutak,

barlangok) (Tóth M. nyomán)

A 10. ábrát kiértékelve több kérdés is felvetődik. Az első, és legfontosabb, hogy a
rendelkezésre álló adatok alapján, amik a DNy-i Bükkben csak forráskilépési pontok,
barlangok, és igen kisszámú megfigyelőkút adatait jelentik, szerkeszthető-e valós, releváns,
egységes karsztvíz-domborzati térkép a Bükk teljes területére, vagy az északi és a déli
területeket különálló egységként kell kezelni, esetleg még tovább bontva a DNy-i és a DK-i
Bükk sem kezelhető egységként. Ez a kérdés azért vetődik fel, mert az északi Bükk
topográfiailag lényegesen magasabb helyzetben van. Déli határa az idős lepusztulási lépcsők
vonalában húzható meg, és ezen határ környezetében a perem bércek lejtői 400-600 méter
távolságon 100-300 métert esnek, meredekségük mindenhol eléri, vagy meghaladja a 30°-ot,
helyenként függőlegesek, sőt, túlhajlanak (Hevesi, 2002).

Ezen kérdés tisztázása érdekében következő lépésként külön-külön megszerkesztettük az
északi Bükk, a DNy-i, valamint a DK-i területek karsztvíz-domborzati térképét, mely a 11.
ábrán látható.



11. ábra – A Bükk É-i, DNy-i és DK-i területeire külön-külön megszerkesztett karsztvíz-
domborzati térkép (Tóth M. nyomán)

Feltevésünk az volt, hogy ha a három területre szerkesztett karsztvíz-domborzati térképek
izovonalainak értékei az egyes területhatárokon egyezést, vagy közel egyezést mutatnak,
akkor elmondható róluk, hogy a karsztvíz-domborzat szempontjából egységként kezelhetőek.
Viszont a 11. ábra ennek ellentmondó eredményt mutat. Látható, hogy a DNy-i területek
elkülönítése, külön kezelése mindenképpen indokolt.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy azt, hogy egységes, vagy pedig nem egységes – a hegység
egyes területeit külön kezelendő – karsztvíz-domborzatról beszélünk-e, mindenképpen a
vizsgálat léptéke határozza meg. Például, ha az ország teljes területét vizsgáljuk, akkor ebben
a megközelítésben egységként kezelendő a Bükk egész területe, kisebb léptékben azonban
beszélhetünk vízgyűjtőkről, kisebb önálló vízföldtani egységekről. Ezek a kisebb egységek
azonban a vizsgálatok szerint elvesztik relevanciájukat a mélykarszt felé közelítve. Azt a
feltevést, hogy a DNy-i területek külön kezelése célszerű, több szempontot megvizsgálva
szeretnénk alátámasztani. Természetesen ezek hipotézisek, melyek bizonyítására minél több
fúrási rétegsorra, valamint a területeken mélyült karsztvízszint megfigyelő kutakra lenne
szükség.

Elsőként érdemes megvizsgálni a területek földtani fejlődéstörténetét. A középső-triászban a
Bükki egységben is megkezdődik a triász korra jellemző sekélytengeri fáciesű
karbonátplatform kifejlődése (ún. „karbonátgyár”) Ezt azonban több vulkáni esemény is
megzavarta, melyek hatására a plató blokkokra töredezett, és megindult egyenlőtlen
süllyedésük. A vulkáni tevékenység befejeződésével azonban már nem minden területen
álltak vissza a karbonátképződési körülmények, az északi Bükkben visszatér a sekély



mélységű platformképződés, a déli Bükkben viszont nem, ez a terület már
medencekifejlődésű. A triász során tovább folytatódik a plató egyenlőtlen süllyedése. A jura
mélytengeri sorozatok ezen kőzetekre üledékesen települtek. Az ekkorra már kialakult
mélytengerbe a medenceperemről nagy tömegben csúsztak bele a karbonátos platóról
származó karbonátanyagok (Pelikán, 2005).

A területről rendelkezésre állnak földtani szelvények, így második lépésként azokat vizsgáltuk
meg részletesebben. A szelvények nyomvonala a 12. ábrán látható, melyeken a vastag
vonallal jelzett szakasz a 13. ábrán látható.

12. ábra – A területről készült földtani szelvények nyomvonalai (Tóth M., Németh N.
nyomán)

Ezek azok a területek, amelyek jelen vizsgálat szempontjából lényegesek.



13. ábra – A szelvények vizsgált részletei (szerk: Németh N.)

A 13. ábrán látható három szelvényrészletet vizsgálva látható, hogy a DNy-i Bükk területén
felszínhordozó kőzetként főként nem karsztosodó képződmények vannak jelen. Ezek egy
része jelentős karbonát-tartalommal bír, de a legnagyobb tömegben és vastagságban a főként
jura korú palaösszletek találhatóak meg a területen. Látható az is, hogy ezen összletek átlagos
vastagsága a szelvények szerint elérheti a 400 métert is. Még egy – a kutatás szempontjából
fontos – dologra hívnánk fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy ugyan a jura összlet feküje a
triász mészkő, de ez a fekü az A’ szelvény kivételével nem jelenik meg nagyobb mélységben
sem, valamint mészkő felboltozódások sem igazán látszanak az összletekben. Egyedül a B’
szelvényen, a Lök-völgy szelvényében látható egy felszínközeli, jól karsztosodó mészkő
képződmény, mely a karsztrendszerrel bizonyítottan kapcsolatban áll, ugyanis a ’70-es
években eredményes víznyomjelzéses vizsgálattal mutatták ki a Lök-völgy patakja és a
Szikla-forrás közötti összefüggést (Hevesi, 2002).

A kutatás, és a terület vizsgálatának szempontjából ezen eredmények azért nagyon fontosak,
mert a 13. ábrán látható szelvények alapján feltételezhető az, hogy a jura korú palakőzeteken
található források nincsenek kapcsolatban a karsztrendszerrel, mivel a karsztvíznek jelentős
vastagságú palaösszletet kellene áttörnie ahhoz, hogy felszínre tudjon lépni. A földtani
térképet nézve (4. ábra) látható, hogy sok kisméretű és kiterjedésű karsztos kőzet, mészkő
kibukkanás található a DNy-i Bükk területén. Ha azonban a terület fejlődéstörténetét vesszük
alapul, elképzelhető, hogy ezen mészkőkibukkanások a jura során a karbonátplatóból
letöredezett, és a medencekörnyezetbe becsúszott tömbök, melyek a későbbi kiemelkedés és
lepusztulás során kerültek felszínre, tekinthetők olisztosztrómáknak.

Természetesen felmerül az a kérdés is, hogy a vizsgált források vízkémiai jellege miért mutat
karsztos tulajdonságokat. Ismét a 13. ábrán lévő szelvényeket nézve látható, valamint a terület
fejlődéstörténetében is említésre került, hogy relatíve nagy kiterjedésben találhatók felszínen



magas karbonáttartalmú törmelékes kőzetek, melyekben a víz tartózkodási ideje után felszínre
lépve mutathat olyan kémiai jellegeket, melyek karsztos eredetre utalhatnak.

A fentebb vázolt feltevésekből kiindulva arra a következtetésre jutottunk, hogy az északi és
DK-i Bükk karsztvíz-domborzati szempontból nem kezelhető egységként a DNy-i Bükk
területével. A korábban vízkémiai alapon karsztos jellegűnek meghatározott források fakadási
pontjai nem használhatóak fel a DNy-i Bükk karsztvíz-domborzati térképének
megszerkesztéséhez, mert a karsztvízszint ezen a területen feltehetően lényegesen mélyebben
található.

Összefoglalás

Dolgozatunk témája a Bükk hegységben több területen zajló, különböző aspektusú kutatások
eredményeinek ismertetése, melyek végső célja, hogy a karsztrendszer állapotáról több,
pontosabb információ álljon rendelkezésünkre. Kutatásaink során közös pont volt a jelentős
mennyiségű vízkémiai vizsgálat laboratóriumban történő elvégzése, valamint a kapott
eredmények minél szélesebb körű felhasználása.

Az egyik fő vizsgálati terület a Garadna-forrás volt, ahol közel egy éves mintavételezés és
vizsgálat történt, mely során összesen 1053 db vízminta elemzését végeztük el az általános, fő
kémiai paraméterekre (Ca2+-, Mg2+-, Na+- és K+-tartalom mérése). Mivel a karsztrendszerek
tulajdonságairól főként a Ca2+-, és Mg2+-koncentráció adja a legtöbb információt, ezért ezek
vizsgálatára nagyobb hangsúlyt fektettünk.

A kalcium-koncentráció idősoráról elmondható, hogy a vizsgálati periódusban lassú csökkenő
tendenciát mutat sok kiugró, éles negatív és pozitív csúccsal. Elmondható, hogy
csapadékeseményre reagál a vizsgált paraméter, a viselkedés az ún. dugattyú effektussal
magyarázható.

Hasonlóan a kalciumhoz, a magnézium-koncentráció adatsora is csökkenő trendet mutat, ám a
csapadékesemény hatására ellentétes módon reagál, mint a kalcium-koncentráció.

A mérés ciklusban vizsgáltam még a minták Na+-, és K+-tartalmát is. Az idősorokból az derült
ki, hogy a Na+-koncentráció alapvetően csökkenést mutat, a K+-adatsor görbéje pedig
helyenként megtörve emelkedik, csapadék hatására helyenként kiugró csúcsok jellemzik.

A vízkémiai paraméterek vizsgálata mellett a Garadna-forrásban matematikai kapcsolatot
határoztunk meg a vízszint és vízhozam adatsorok között. Összevetettük a korábbi számítások
során egy majdnem 9 hónap hosszúságú adatsorból felállított függvénykapcsolatot, a jelenleg
már több mint 2 éves adatsorból képzett összefüggéssel. Célunk az volt, hogy vizsgáljuk,
hogy a rendelkezésre álló adatsorok hosszúsága mennyire befolyásolja a felállítható kapcsolat
pontosságát. Az eredmények alapján elmondható, hogy mindkét esetben a másodfokú
polinomiális közelítést alkalmazva pontosabbak az eredmények, valamint látszik, hogy már
egy kevesebb, mint egy év hosszúságú (de megfelelő részletességű) adatsor elegendő lehet a
hozam és vízszint közötti matematikai kapcsolat meghatározásához. (Természetesen ennek az
is a feltétele, hogy a hozamadatok gyűjtési periódusában a vízszint mozgás lehetséges
tartományát minél szélesebben lefedjük).



A harmadik fő kutatási terület, mellyel foglalkoztunk, a DNy-i Bükk vízföldtani és
karszthidrogeológiai viszonyainak tisztázása volt a karsztvíz-domborzati térkép szerkesztése
szempontjából.  A DNy-i Bükk területére, ellentétben a központi, karsztos kőzetek alkotta
egységgel, nem sikerült megszerkeszteni a karsztvíz-domborzati térképet. Így első lépésként
az volt a cél, hogy a vizsgált területen fakadó minél több forrásról megállapítsuk vízkémiai
alapon, mely források vannak kapcsolatban a karsztrendszerrel. A vízkémiai adatok egy része
a VIFIR bükki forráskataszterből származott. A felhasznált adatok másik felét általunk
mintázott forrás vizének laboratóriumi elemzéséből kaptuk. Az így rendelkezésre álló
adatokból 39 forrás Piper-, és Stiff-diagramok segítségével határoztuk meg a vizek kémiai
jellegét, és a következő négy kategóriába soroltuk be őket: karsztos; karsztos, de magasabb
Cl, SO4-tartalommal; nem karsztos; nem eldönthető.

Következő lépésként a karsztos, illetve karsztos, de magasabb Cl, SO4-tartalmú kategóriákba
sorolt források fakadási szintjét hozzáadva a hegység területén eddig használt források, kutak
listájához megszerkesztettük - korrigálva a domborzati adatokkal - a Bükk teljes területére a
karsztvíz-domborzati térképet. A kapott adatok alapján felmerült a kérdés, hogy egyáltalán
szerkeszthető-e egységes karsztvíz-domborzat a hegység teljes területére. Megvizsgálva a
DNy-i Bükk fejlődéstörténetét, valamint a rendelkezésre álló földtani szelvényeket, arra a
következtetésre jutottunk, hogy az É-i Bükk és a DK-i Bükk karsztvíz-domborzati
szempontból nem kezelhető egységként a DNy-i területekkel, mert ott a karsztvízszint
feltehetőleg lényegesen mélyebben található. Annak érdekében, hogy egységes, releváns
térkép legyen szerkeszthető, lényegesen több fúrási adatra, valamint karsztra szűrőzött kutak,
megfigyelőkutak adataira lenne szükség, kiegészítve ezeket felszíni geofizikai vizsgálatokkal.
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