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Összefoglalás: Manapság a vízadók és kapcsolatrendszereik minél alaposabb ismerete, ill. a 

hosszú távú mérési adatsorok folyamatos regisztrálása elengedhetetlenek a fenntartható víz-

gazdálkodás és a jövőbeli előrejelzések szempontjából. A Bükkben a Bükki Karsztvízszint 

Észlelő Rendszer által 25 éve szolgáltatott vízszint adatsorok szolgáltatják az alapot az ilyen 

irányú kutatásokhoz. 

A jelenleg zajló vizsgálatok több irányban zajlanak, melyek a következők: 

‒ Felhasználva a rendelkezésünkre álló korábbi információkat, azokat vízkémiai elemzé-

sekkel kiegészítve új ismeretekkel bővült a tudásanyag a Garadna-forrás és vízgyűjtőjé-

nek rendszere tekintetében. Sikeres volt a hozam és vízszint adatsorok közötti megbízható 

matematikai összefüggés felállítása is.  

‒ Kidolgozásra került egy új típusú vízkészlet-becslési módszer, amit szintén vízkémiai 

eredmények felhasználásával egy karsztvíz-domborzati térkép létrehozására használunk. 

‒ A hosszú távú vízszint adatsorok alapján csökkenési jelleggörbéket állítottunk elő, me-

lyek felhasználása sokrétű. Segítségükkel előre jelezhetőek a várható karsztvízszintek 

csapadékmentes időszakokra, továbbá a karsztos vízadók hidrogeológiai jellemzőire is 

következtethetünk.  

‒ Emellett vizsgáltuk, hogy milyen tendenciák, extrémitások jelentkeznek a hegységben 

csapadékok és vízszintek vonatkozásában az elmúlt évtizedekben, melyek akár a klíma-

változásra is utalhatnak. 

Kulcsszavak: karsztkutatás, vízkémia, karsztvízdomborzat, klímaváltozás, karsztvízszint 

 

Abstract: Due to sustainable water management and future forecast the knowledge of pro-

perties and relations of aquifer systems are essential in the Bükk Mountains, Hungary. The 

Karst Water Level Monitoring System has been operating and serving data for 25 years and 

providing basis of severe researches, which are: 

‒ Using available data and also adding new hydrochemical data, so our knowledge was 

expanded in the area of Garadna Spring and its water catchment area. Setting a mate-

mathical relationship between discharge and water level dataset was also successful.   

‒ A new water budget estimation methodology was developed, which was used together 

with hydrochemical results to generate a karstwater relief map. 

‒ Using long-therm karst water level dataset characteristic falling curves were determined 

for several springs and monitoring points with various applications. Using there curves 

the expected karst water level can be forecasted in dry periods. Furthermore we can 

conclude for the hydraulic features of karstic aquifers. 
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‒ Besides we examined the appearing tendencies and extremities in precipitation and karst 

water level in the past decades which may refer to climate change. 

Key words: karstresearch, waterchemistry, climatechange, karstwaterlevel 

 

 

BEVEZETÉS 

Magyarországon a karsztvíz felhasználása jelentős mértékű. Ez a Bükk környezetére 

is igaz, hisz a hegység előterében található települések jelentős részének ivóvíz-ellá-

tása a bükki karsztvízbázisokból történik. Mint már sok kutatás rámutatott arra, hogy 

a térségben egységes hideg és meleg karsztrendszerről célszerű beszélni, ezen kap-

csolatrendszer minél alaposabb feltárása és ismerete segít abban, hogy a karsztvíz 

minőségének, mennyiségének, a vízszintek megóvása hosszú távon fenntartható le-

gyen az ivóvízszükségletek kielégítése mellett is. 

 

BKÉR RÖVID BEMUTATÁSA 

A Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer keretein belül 1992 óta történnek folyama-

tos vízszintmérések (helyenként kiegészítve hőmérséklet-, és vezetőképesség méré-

sekkel) termelő-, és megfigyelőkutakban, termelő-, és nem termelő forrásokban, bar-

langokban. A rendszer mennyiségi monitoringként funkcionál, ám az elmúlt évek-

ben a jelentős méretű adatbázis helyenként kémiai mérési eredményekkel is bővült, 

ezáltal minőségi oldalról is megtámogatva a rendelkezésünkre álló adatokat. Mivel 

a kiadványban megjelent más cikkek foglalkoznak a monitoringrendszer részletes 

bemutatásával, jelen tanulmányban ettől eltekintünk.  

Mivel a karsztrendszer minél pontosabb ismeretének igénye állandóan fennáll – 

összhangban a korszerű kutatási módszerekkel – az elmúlt években több kutatás is 

folyt, melyek nagy részben a BKÉR adataira támaszkodtak. Ezzel egyrészt a rend-

szer működésére vonatkozó információink, ismereteink gyarapodtak, másrészt a mo-

nitoringrendszer adatbázisának felhasználási köre is bővült. A kutatási irányok ki-

terjedtek többek között hosszú távú vízkémiai vizsgálatokra, vízhozam-vízszint kap-

csolatok felállítására, egy új vízkészlet-meghatározási módszer kidolgozására, 

karsztvíz-domborzati térkép szerkesztésére és pontosítására, a klímaváltozás víz-

szintekre gyakorolt hatásának vizsgálatára vagy egyes források leürülési jelleggör-

béinek meghatározására. A kutatások során napi átlag vízszint adatokkal, napi csa-

padékadatokkal dolgoztunk, valamint felhasználtuk a jelen kiadványban is megjelent 

térképeket és az ismertetett adatbázist is. 

 

VIZSGÁLATOK ÉS EREDMÉNYEK A GARADNA-FORRÁSBAN 

A kutatás célterülete a Garadna-forrás közvetlen környezete, valamint annak víz-

gyűjtő területe volt. A forrás 1992 óta a BKÉR monitoring pontjaként funkcionál.  

A kutatás célja volt a karsztrendszer jobb megismerése. Ennek érdekében hosszú 

távú, részletes vízmintázás, a minták kémiai paramétereinek laboratóriumi meghatá-

rozása, valamint vízhozammérések történtek. 
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A forrás vízgyűjtő területének legnagyobb hányada a Nagy-fennsíkon, a Fehérkői 

Mészkő Formáción fekszik. A formáció fő tömegét pados, vastagpados, világos-

szürke karbonátplatform fáciesű mészkő adja, mely kitűnően karsztosodik. Ezt jelzik 

a benne kialakult nagyméretű üregek, barlangok, valamint a völgytalpon kilépő nagy 

hozamú karsztforrások is. A Garadna-forrás a Hámori Dolomit Formáción lép fel-

színre, melyet részben tömeges, részben pados szürke-sötétszürke dolomit épít fel 

(PELIKÁN 2005). 

A forrásban 2013. 04. 10–2014. 03. 16. közötti időszakban történt folyamatos 

vízmintavételezés egy Teledyne ISCO 3700 típusú automata vízmintavevő segítsé-

gével. A mérések megtervezésének következtében 3,5 óránként történt 0,5 l minta 

megvétele, egy 1 l-es mintatároló tartályba, így végeredményben minden 7 órás pe-

riódusra adódott egy 2 pontos átlagminta. A mérések korai időszakában tapasztaltak 

alapján a minták tartósítása szükségessé vált, a vízben oldott kalcium kicsapódásá-

nak megelőzése érdekében 1 liter vízminta savazása 1 cm3 65%-os töménységű sa-

létromsavval történt. A minták terepről való beszállítása után laboratóriumi elem-

zésnek lettek alávetve, a mért paraméterek: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
–, Cl–, SO4

2– 

voltak. 

Mivel karsztrendszerek esetén a legtöbb információt rejtő kémiai paraméter a 

Ca2+-koncentráció, ezért ezen mérési eredményeket, valamint azokat egyéb más pa-

raméterekkel összevetve mutatjuk be. 

 

 

1. ábra 

Ca2+-koncentráció – Ca/Mg-arány – csapadék adatok a Garadna-forrásban  
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Az 1. 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 ren-

delkezik, mely egy változékony, jól karsztosodott rendszert jelez, amely rendszer 

nagyobb csapadékesemény során képes a beszivárgott, valamint az oldatba került 

összetevőket a forrás felé szállítani (HUNKELER–MUDRY 2006). A Ca2+-koncentrá-

ció változása a vizsgált időintervallumban egy lassú, csökkenő, alapértéken mozgó 

tendenciát vesz fel, és elmondható, hogy a csapadékszegény téli-tavaszi időszakban 

a koncentráció CCa = 90 mg/l alapértékre áll be. 

Az is megfigyelhető az 1. 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, ami magyarázható az ún. Pis-

ton-effektus jelenségével: lehulló és beszivárgó csapadék hatására először a rend-

szerben már hosszabb ideje ott tartózkodó, magasabb oldottanyag-tartalommal ren-

delkező 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, va-

lamint 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 je-

lentkezik (HUNKELER–MUDRY 2006). 

 

 
2. ábra 

A hozam és a vízszint kapcsolata a Garadna-forrásban,  

az adatsorokra illesztett trendvonalak és egyenleteik  



70                               Darabos Enikő–Miklós Rita–Tóth Márton–Lénárt László 

 

 

A hosszú távú kémiai adatsorok alapján Piper-diagramok segítségével megállapítot-

tuk, hogy a Garadna-forrás vize tisztán karsztos jellegű, és a későbbi kutatások során 

referenciaként is felhasználásra került (MIKLÓS 2016). 

2013 novemberében a Garadna-forrásban történő mérések kibővítésének kereté-

ben kihelyezésre került egy Teledyne ISCO 2150 AreaVelocityModule, folyamato-

san mérő-rögzítő ultrahangos áramlásmérő, melynek segítségével 15 perces gyako-

risággal vízhozamot mértünk. BKÉR-mérőhely révén hosszú távú vízszint adatsor is 

rendelkezésünkre állt, így a vízszint és a hozam adatsor (2013. 11.–2016. 04.) között 

matematikai kapcsolatot határoztunk meg oly módon, hogy egy diagramon ábrázol-

tuk őket, majd felvettük a lineáris és a másodfokú polinomiális trendvonalakat. Ez-

után a trendvonalak egyenleteit átrendezve hozamra, és ennek az egyenletnek a se-

gítségével vízszint adatokból visszamenőlegesen is számítható hozam. 

A számított és mért adatsorok közötti korrelációs együttható értékek összefog-

lalva az 1. táblázatban találhatóak. 

1. 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 (másod-

fokú pol.) 
0,97 

 

 

ÚJ TÍPUSÚ VÍZKÉSZLET MEGHATÁROZÁS A BÜKKBEN 

A Bükk hegység vízháztartása, ill. a kitermelhető – hasznosítható – vízkészletének 

nagysága régóta foglalkoztatja a kutatókat (SZŰCS–HORNE 2009, SZŰCS 2012).  

A korábbi készletbecslések csaknem mindegyike vízháztartási vizsgálatokon alapult 

és dinamikus készletet határozott meg. Ezen számítások hátránya, hogy a pontos 

eredményhez a vízháztartási egyenlet minden elemét pontosan meg kell tudni hatá-

rozni, ami mint tudjuk a rengeteg, nehezen mérhető tényező miatt nem könnyű fel-

adat. Jelen kutatásaink célja, hogy az 1992 óta folyamatosan működő Bükki Karszt-

víz Észlelő Rendszer (BKÉR) adatainak minél szélesebb körű felhasználásával egy 

új módszert dolgozzunk ki a karsztvízkészlet meghatározására, melynek alkalmazá-

sához nincs szükségünk a vízháztartási vizsgálatok bizonytalan paramétereire. 

A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete a miskolci karsztvizet ter-

melő vízmű vállalatok számára folyamatosan végez térfogati készletbecslést. Ez a 

becslés a BKÉR adatai alapján, ténylegesen mért, ill. előre jelzett vízszintek felhasz-

nálásával készül már évek óta. A módszer előnye, hogy viszonylag egyszerű, pontos 

mérésen alapul, felhasználtuk hozzá a korábbi kutatási eredményeket is, melyekkel 

az eredmény pontosítható volt. 
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Hátránya viszont, hogy sem a földtani, sem a domborzati adottságokat nem vette 

figyelembe, az alkalmazott alapszint önkényesen lett meghatározva, a számítások-

hoz csupán egyetlen karsztvízfigyelő kút 22 éves adatsorát, ill. aktuális mérési adat-

sorát használtuk, továbbá a teljes karsztos területet egyetlen hézagtérfogat-értékkel 

fedtük le. Mindezek alapján úgy gondoltuk, hogy a teljes számítási módszer megújí-

tása indokolt, a rendelkezésünkre álló új kutatási eredmények figyelembevételével 

és felhasználásával. 

A vízkészletszámítási módszer alapját a BKÉR megfigyelőkútjaiban és barlangi 

mérőhelyeken regisztrált vízszintek, valamint a VIFIR forráskataszter bükki adatai 

jelentik. Korábbi mérési eredményekből tudjuk, hogy a felszín alatti vízdomb leg-

magasabb pontja az Nv-17 megfigyelőkútban mért vízszint (LÉNÁRT 2002, LÉ-

NÁRT–DARABOS 2012, SZILÁGYI et al. 1980). A mérési adatainkból, ill. a források 

fakadási szintjeiből Golden Software Surfer program segítségével előállítottuk a víz-

domborzat felső burkoló felületét. Két esetet vizsgáltunk, az egyik a mérőrendszer 

működése alatt az Nv-17 mérőhelyen mért legalacsonyabb, a másik a legmagasabb 

vízszint időpontjában mutatja a többi mérőhely vízállását, ill. az adatok alapján lét-

rehozott vízdomborzatot. Azért választottuk ezt az időpontot, mert korábbi, nagy vi-

zek idején végzett vizsgálatainkból kiderült, hogy az árhullámok induló ideje csak-

nem minden mérőhelynél megegyezik, viszont a tetőzési idejükben eltérnek, így nem 

vehetjük figyelembe minden kút maximális vízállását, hiszen azok időben nem egy-

szerre jelentkeznek.  

A vízszint térképek előállításával párhuzamosan megkezdtük a földtani adatok 

feldolgozását is. Karsztosodottság, ill. vízvezetőképesség szerint csoportokba sorol-

tuk a földtani formációkat. Kezdetben a Sásdi László által szerkesztett térképet hasz-

náltuk (LÉNÁRT–SZEGEDINÉ 2012), viszont annak kategóriái nem teljesen feleltek 

meg a céljainknak, új kategóriákat kellett létrehoznunk. Erre a beosztásra azért van 

szükségünk, mert a jellemző hézagtérfogatokat ezekre a kategóriákra fogjuk megha-

tározni, melynek mélység szerinti változását a későbbiekben lehetőség szerint figye-

lembe kell venni. 

A szükséges térképek előállítása után, az a további feladatunk, hogy meghatároz-

zuk azt az alapszintet, amely fölött elhelyezkedő vízmennyiséget számolni akarjuk. 

Mint már a bevezetőben is említettük, a Bükk hegységben a hideg és meleg karszt-

rendszer összefüggő egységet alkot, így célszerű lassan, ill. gyorsan utánpótlódó kiter-

melhető karsztvízkészletről beszélni (LÉNÁRT 1978). E kettő határát 480 mBf-i szinten 

határoztuk meg karsztosodottsági, ill. leürülés vizsgálatok segítségével. A lassan után-

pótlódó készlet alsó határa pedig a hegységben előforduló – tengerszint feletti ma-

gasságot tekintve – legalacsonyabban lévő forrás szintje, vagyis Miskolctapolca (127 

mBf). 

A vizsgált terület térfogati víztartalmának meghatározásához először elkészítet-

tük a terület vízdomborzati térképét, melyhez a BKÉR adatbázisból azt az időpilla-

natot ragadtuk ki, amikor az Nv-17-es monitoring kút vízszintje a legalacsonyabb 

értéket mutatta, majd kiemeltük az adatbázisból a többi monitoring pont ebben az 

időpillanatban mért vízszint értékét is. Ezt a felső burkológörbét elmetszettük a 127 

mBf-i szinttel, és meghatároztuk az e szint és a számított vízdomborzat közötti kőzet 
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térfogatát. Innentől kezdve csupán a geológiai kategóriák leválogatása a feladat, va-

lamint a kapott térfogatértékek porozitással történő szorzása. 

A programmal végzett térfogatszámítás során nemcsak, a számunkra érdekes 

geometriai test térfogatát tudjuk meghatározni, hanem az ahhoz tartozó alapterületet 

is. Ez esetünkben azért volt különösen praktikus, mivel így az egyes kőzetkategóri-

ákhoz tartozó területi kiterjedést is meghatároztuk, amit össze tudtunk vetni a ko-

rábbi számítások eredményével. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a közölt ered-

mények nem a Bükk teljes területére számított készleteket jelentik, hiszen a DNy-i 

területeket – azok vízföldtani minőségének tisztázásáig – nem vettük figyelembe.  

A korábbi vizsgálatokkal ellentétben a miáltalunk kidolgozott vízkészletszámítási 

módszer a pillanatnyi térfogati víztartalmat határozza meg. Eddig ilyen típusú kész-

letszámítási módszerről a Bükk esetében még nem hallottunk, melynek legfőképpen 

az az oka, hogy nagyon sok vízszint adattal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy pontos 

vízdomborzatot készíthessünk. Ehhez pedig csak a Bükki Karsztvíz Észlelő Rend-

szer adatbázisa tud elegendő információt szolgáltatni. 

2. táblázat 

A számítási módszer által kapott területi és térfogati eredmények 

 

 

KARSZTVÍZ-DOMBORZATI TÉRKÉP PONTOSÍTÁSA VÍZKÉMIAI ADATOK ALAPJÁN 

Az előző fejezetben ismertetett új vízkészletszámítási módszer során felmerült az a 

probléma, hogy az ÉNy-i és DNy-i Bükk területeit ki kellett hagyni a számításokból, 

az egymásnak ellentmondó eredmények miatt. A kapott eredmények értelmezhetet-

lensége valószínűsíthetően abból fakadt, hogy a térképszerkesztés során az ott talál-

ható összes forrás fakadási szintje felhasználásra került, viszont ezeken a hegység-

részeken előfordulnak olyan lokális árampályák is, melyek nem képezik a karszt-

rendszer részét, vizük csak a fő felszínhordozó agyagpalákból és rossz vízvezetőké-

pességű összletekből ered. A kutatás egyik fő célja volt a DNy-i Bükk területén fa-

kadó forrásokról eldönteni, melyek állnak kapcsolatban a karsztrendszerrel. Ehhez 

Kőzetkategóriák Terület (millió [m2]) 

Kőzetben tárolt mini-

mális víz térfogat 

(millió [m3]) 

Jól karsztosodott 107,1 270,6 

Gyengén karsztosodott 62,3 93,2 

Rossz vízvezető kőzet 20,1 5,4 

Nem karsztos, repedezett: dá-

cit, riolittufa 
1,9 1,1 

Nem karsztos, repedezett: 

egyéb 
11,7 4,7 

Összesen 203,1 375 



A BKÉR adatainak felhasználása a karsztkutatásban                              73 

 

 

tizenöt forrást mintáztunk a DNy-i Bükk területén. A vett minták vízkémiai elemzé-

séből származó adatok, valamint a VIFIR Bükki Forráskataszterben rendelkezésre 

álló adatok közül huszonnégy forrás vízkémiai adatait feldolgozva tettük meg. 

A források vízkémiai adatainak feldolgozása grafikus úton – Piper- és Stiff-diag-

rammal – történt. Következő lépésként a karsztos víztípusú források fakadási pont-

jaival kibővítve is megszerkesztésre került a karsztvíz-domborzati térkép, most már 

a DNy-i Bükk területét is ábrázolva. A kapott eredményeket kiértékelve több kérdés 

is felvetődött. Az első és legfontosabb, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján, 

amik a DNy-i Bükkben csak forráskilépési pontok, barlangok és igen kisszámú meg-

figyelőkút adatait jelentik, szerkeszthető-e valós, releváns, egységes karsztvíz-dom-

borzati 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 topográfi-

ailag lényegesen magasabb helyzetben van. 

Ezen kérdés tisztázása érdekében következő lépésként külön-külön is megszer-

kesztettük az északi Bükk, a DNy-i, valamint a DK-i területek karsztvíz-domborzati 

térképét. Feltevésünk az volt, hogy ha a három területre szerkesztett karsztvíz-dom-

borzati térképek izovonalainak értékei az egyes területhatárokon egyezést, vagy 

közel egyezést mutatnak, akkor feltételezhetjük, hogy a karsztvíz-domborzat szem-

pontjából egységként kezelhetőek. Viszont a kapott eredmények alapján a DNy-i te-

rületek elkülönítése, külön kezelése mindenképpen indokolt. Ezen felvetésünket alá-

támasztja a terület fejlődéstörténete, valamint rendelkezésünkre álló földtani szelvé-

nyek kiértékelésének eredménye is. 

A fentebb vázolt feltevésekből kiindulva arra a következtetésre jutottunk, hogy 

az északi és DK-i Bükk karsztvíz-domborzati szempontból nem kezelhető egység-

ként a DNy-i Bükk területével. A korábban vízkémiai alapon karsztos jellegűnek 

meghatározott források fakadási pontjai nem használhatóak fel a DNy-i Bükk karszt-

víz-domborzati térképének megszerkesztéséhez, mert a karsztvízszint ezen a terüle-

ten feltehetően lényegesen mélyebben található (MIKLÓS 2016). 

 

KLÍMAVÁLTOZÁS 

Manapság nagyon sokszor hallunk híreket a klímaváltozásról, ill. ennek okairól és 

következményeiről. Az extrém csapadékesemények, melyek a vízgyűjtők egészét 

érintik, és az ezekből következő forrás vízszint- és hozamemelkedések súlyos hatás-

sal lehetnek a társadalomra, mind városi területeken, mind pedig hegyvidéki vagy 

mezőgazdasági területeken. Munkánk során a Bükk hegység területén rendelkezé-

sünkre álló napi csapadék és vízszint adatokat különböző szempontok szerint vizs-

gáltuk meg. Célunk elsősorban a mennyiségek és trendek változásának megfigyelése 

volt. Jelen cikkben főként a vízszintekben bekövetkező változások, trendelemzések 

eredményeit ismertetjük. 

A vizsgálatok során kettő db forrás és egy db megfigyelőhely: a Szinva-, a Ga-

radna-forrás és a vízdomborzat szempontjából tetőhelyzetben elhelyezkedő Nagy-

visnyó 17-es monitoring kút BKÉR keretein belül mért napi átlag vízszint adatait 
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használtuk fel. Az Nv-17 monitoring pont az egyik legfontosabb megfigyelőpon-

tunk, mivel vízdomborzat szempontjából tetőhelyzetben van, ill. innen származik a 

leghosszabb mérési adatsorunk is. A vízszintek a mérőhelyen 521,7 és 549,8 mBf-i 

szintek között változnak a vizsgált időszakban. További két vizsgálati pontunk a 

Szinva- és a Garadna-források, melyek Miskolc és Ómassa vízellátása szempontjá-

ból kiemelt figyelmet érdemelnek, ill. a hegységben előforduló, a környező telepü-

léseket is veszélyeztető nagyobb árvizekért felelősek. 

 

 
3. ábra 

Nv-17 megfigyelőkút vízszint adatsora, minimum és  

maximum vízszintekre illesztett trendvonalak (1993–2017) 

 

Vizsgálataink eredményei rámutatnak arra, hogy a csapadékok átlagos évi mennyi-

sége növekszik, valamint növekvő tendenciát mutat a csapadékos napok száma, az 

adott évben előforduló maximális napi csapadék mennyisége és a 30 mm-től na-

gyobb csapadékok előfordulása egy adott éven belül. Mindez természetesen hatást 

gyakorol a hegység vízforgalmára is. A vizsgált források és monitoring kút átlagvíz-

szintje szintén emelkedik (3. ábra), továbbá a vizsgált megfigyelőhelyeken a víz-

szintmozgás egyre tágabb határok között történik. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

hegységben ténylegesen megfigyelhető a meteorológiai viszonyok változása (a szél-

sőségek gyakoribbá válása, ill. növekedése), és ezek hatásai a karsztvízszintekben és 

vízkészletekben is változásokat generálnak. A Magyarországra prognosztizált aszá-

lyos időjárás helyett azonban a Bükk hegységben egyre jelentősebb csapadékbőség 

figyelhető meg. Ennek okait munkánk során nem kutattuk, nem kívánunk állást 
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foglalni, hogy ez a klímaváltozás természetes, vagy emberi hatás miatt következett-

e be, de az adatok alapján egyértelműen kimutatható a Bükk hegységben. 

 

FORRÁSOKBAN ÉS KUTAKBAN MÉRT VÍZSZINTADATOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT 

CSÖKKENÉSI JELLEGGÖRBÉK 

Az ivóvízellátás zavartalan biztosítása érdekében folyamatosan történt és jelenleg is 

történik a Bükkből kitermelhető vízkészletek mennyiségének meghatározása. Az ivó-

vízellátás mennyiségi biztosításának szempontjából kritikus helyzetet a csapadék-

mentes időszak jelent, ez indokolta, hogy a karsztvízszintek előrejelzésének lehető-

ségeit ilyen időszakokban vizsgáltuk. A vizsgálati hely kiválasztásakor első sorban 

a Nagyvisnyó-17 monitoring kútra összpontosítottunk, ezután természetesen további 

mérőhelyeket is bevontunk a vizsgálatokba (hat db megfigyelőkút és kettő db forrás). 

Minden mérőhelyre előállítottuk a jelleggörbéket, ami nem más, mint a karszt kiürü-

lésének menete csapadékmentes időszakban. A kapott eredmények alapján megálla-

pítható, hogy minden mérőhelyre egy jellemző alakú és meredekségű pontsorozat 

határozható meg. Úgy véljük, hogy az egyes görbék alakját a földtani adottságok 

határozzák meg. 

Jelen cikkben az alkalmazott módszertant az Nv-17 megfigyelőkút példáján mu-

tatjuk be. A kút a Bükkfennsíki Mészkő Formációba mélyült, mely egy kitűnően 

karsztosodó, jó vízvezető-képességű mészkő formáció. A mért adatokból előállított 

jelleggörbe a 4. ábrán látható. 

 

 
4. ábra 

Az Nv-17 jelleggörbéje 

 

Mivel az előállított jelleggörbét elsősorban vízkészlet meghatározásra, vízkészlet 

előrejelzésre használjuk, ezért extrapoláció alkalmazására is szükség volt, ezt vi-

szont csak a görbe egyenletének ismeretében tudtuk elvégezni. A mért pontsorozat-

ból előállított görbe egyenletét különböző típusú trendvonalakkal próbáltuk meg-



76                               Darabos Enikő–Miklós Rita–Tóth Márton–Lénárt László 

 

 

határozni. A logaritmikus görbével kapott eredmények jó illeszkedést mutattak. Ez-

zel a megoldással a jelleggörbe-pontsorozat és a logaritmikus egyenlet alapján meg-

határozott jelleggörbe között a korreláció 0,98, ami kiválónak minősíthető. 

A 4. ábrán az is megfigyelhető, hogy nagyon magas vízszintek esetében (~550–

530 mBf) a csökkenés meredeksége is jelentős, majd megfigyelhető egy határozott 

töréspont ~530 mBf-i vízszint értékeknél (250 m a terepszint alatt). Emiatt, hogy a 

számítások még pontosabbak legyenek, két részre osztottuk a görbét 530 mBf-i víz-

szintértéknél.  

Következő lépésként a jelleggörbe „alsó” szakaszára próbáltuk „kézi” módszerrel 

meghatározni a görbe egyenletét. Ennek érdekében kijelöltünk az összesen 178 pont-

ból álló alsó jelleggörbe szakaszon három jellegzetes pontot, egyet az elején (10. 

adat: x1 = 10, y1 = 529,80), egyet a középső szakaszon (115. adat: x2 = 115, y2 = 

525,00) és egyet a végén (230. adat: x3 = 230, y3 = 522,57). Erre a 3 pontra állítot-

tunk fel egyenletrendszereket, melyek közül az alábbi általános képlettel jellemez-

hető görbe hozta meg az eredményt: 

 

 𝑦 =
𝑎

𝑥+𝑏
+ 𝑐 (1) (1) 

 

ahol: 

x – a vizsgált nap sorszáma 

y – az adott napon mért vízszint értéke 

a, b, c – konstansok. 

 

Az (1) képletbe behelyettesítjük az adott pontok értékeit, mely egy háromismeretle-

nes három egyenletből álló egyenletrendszer eredményez. Megoldva az egyenlet-

rendszert, az eddigi legtökéletesebben illeszkedő jelleggörbe (R2 = 0,9980) egyen-

letét kapjuk: 

 𝑦 =
2522,4168

𝑥+178,19507
+ 516,3968  (2) 

 

ahol: 

x – a vizsgált nap sorszáma 

y – az adott napon mért vízszint értéke. 

 

Ezen egyenletet (2) felhasználva már könnyen extrapolálhatunk és ezáltal könnyen 

előre jelezhető a vízszint változása csapadékmentes időszak esetében. Ehhez nem 

kell mást tennünk, csak az extrapolálni kívánt görbe utolsó pontjában mért vízszint 

adatot leolvasni, majd a számított jelleggörbén megkeresni az ehhez a ponthoz il-

leszthető pontot és ettől az értéktől kezdve a jelleggörbével helyettesítjük, hosszab-

bítjuk meg az adatsorunkat. Ezáltal megtudjuk, hogy milyen ütemben várható a víz-

szint csökkenése, ha a vizsgált időszakban nem hullik érdemi csapadék.  

Természetesen az előállított jelleggörbe helyességét ellenőriztük is. Egy olyan 

szakaszt számítottunk és jeleztünk előre, mely időszakról mérési adataink is 
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rendelkezésre álltak. A mért és számított adatsorok közötti legnagyobb eltérés 22 

cm-re adódott, melyet jó eredménynek tartunk. 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy minden adott mérőhelyre 

meghatározható egy jellemző alakú, meredekségű pontsorozat, melyekről úgy vél-

jük, hogy jellegüket a földtani adottságok nagyban befolyásolják. Az előállított jel-

leggörbék alapvetően felhasználhatóak vízszint-előrejelzések során. Az előállított 

görbéket ellenőriztük is, mint azt fentebb is említettük. A jövőben célunk az, hogy 

minél több mérési pont jelleggörbéjét a lehető legnagyobb pontossággal előállítsuk, 

valamint bizonyítsuk azt, hogy az adott görbék alakja milyen összefüggésben áll a 

földtani paraméterekkel. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fentebb bemutatott kutatási területeken elért eredmények is alátámasztják azt, 

hogy a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer által szolgáltatott adatsorok milyen 

nagy szolgálatot tesznek a bükki karszt kutatásában, jobb megismerésében. Az adat-

sorok sokrétű felhasználásával olyan új információkkal bővült a tudásanyagunk, me-

lyek a jövőben a fenntartható vízgazdálkodás szempontjából elengedhetetlenek.  
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