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A M. Áll. Földtani Intézet a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén kezdte el hegy
vidéki területeink 1 :100 000 méretarányú vízföldtani térképezését. A térképezéssel 
kapcsolatos terepi munka fő feladata, hogy a felszín alatti vízforgalomra minél általá
nosabb jelleggel mennyiségi adatokat szerezzünk. Ehhez egyik legjelentősebb adat
szerzési lehetőség a vízfolyások legfelső szakaszának vízhozammérései a csapadékmentes 
időszakban. A méretarány áttekintő jellege miatt országosan csak évi kétszeri mérés 
valósítható meg egy-egy mérőhelyen. Az áttekintő mérési adatok kiértékelése azonban 
számos metodikai problémát vet fel, melyek csak egy szűk területen belül végzett rész
letes és sokoldalú méréssorozattal tisztázhatók.

A Dunántúli-középhegység EK-i részen egyik nagy jelentőségű és eddig még kel
lőképpen nem tisztázott kérdésnek bizonyult a karsztot fedő törmelékes harmadkori 
fedőösszlet szerepe és az, hogy mi módon, milyen mértékben adják át vizüket a magasan 
fekvő fedő képződmények a mélyen fekvő karsztvíznek.

A fenti kérdések tisztázására végeztünk részletes vízföldtani vizsgálatokat az 
Arany-patak felső vízfolyás rendszeréhez tartozó pilisszentiváni Vadátzréti-patak víz
gyűjtő területén (1. ábra).

Felszíni vízhozammérések értékelése

A Pilisszentiván melletti Vadászréti-patak vízgyűjtő területe 2,05 km2. 
Ebből 1,1 km2 a nem karsztosodó kőzetekkel borított rész. A patak hossza 
1,3 km. A vízfolyás felsőoligocén agyagon kezdődik és futóhomokba bevágó
dott meredek falú árokban folyik, helyenként teljesen eltűnik az allúviumban, 
majd a pilisszentiváni Fehér-hegyeknél egészen fiatal holocén törmelékben 
teljesen elnyelődve, minden valószínűség szerint közvetlenül a karsztvizet 
táplálja (2. ábra). Ezt a véleményt támasztja alá az a tény is, hogy a Pilis
szenti ván belterületén mélyült karsztvízfeltáró fúrásban a fiatal törmelék 
teljesen száraz volt. A vizsgált időszakban 47 vízhozammérést végeztünk 
(1972. márciustól 1973. áprilisig). A mederben mindig volt víz, de a legnagyobb 
esőzések idején sem folyt a jűlisszentiváni országútnál tovább. Alsó szakaszán 
néhány régi gát nyomán kialakult mocsaras rész pufferként szerepel. A patak 
alsó szakaszán állandó vízmérőhelyet építettünk s a vízhozamokat köbözéssel 
állapítottuk meg.

A legközelebbi csapadékmérő állomás Solymáron és Piliscsabán van. 
Tekintve, hogy a vízhozam nem mindig mutat összefüggést az említett csa
padékmérő állomások adataival, a vízhozammérő hely mellett felállítottunk 
egy csapadékmérőt is (I. melléklet).
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1. ábra. A Vadászréti-patak környékének földtani vázlata
1. H olocén  ártéri üledék, 2. h olocén  fu tó h o m o k , 3. p leisztocén  le jtőtörm e lék , 4. felsőoligocén  h o m o k , h om ok
kő, a gyag , 5. középsőoligocén  agyag , 6. alsóoligocén h om o k k ő , 7. alsóoligocén szárazföldi a g y a g , 8. eocén  
a lap k on glom erátu m , 9. alsóeocén édesvízi rétegek, 10. felsőtriász d o lom it, 11. felsőtriász dach steini típusú  
m észk ő, 12. középsőtriász diploporás d olom it, 13. v ízh ozam m érő  h ely, 14. száraz m eder, 15. törésvon al, 16. felszín i v ízg y ű jtő  h atára , 17. k arsztkú t

Fig. 1. Geological outline of the environs of Vadászréti brook
I. H olocen e flo o d -p la in  sed im en ts, 2. H olocen e w in d -b lo w n  san ds, 3. P leistocene talus, 4. U pper Oligocene  
san d, san dston e and c la y , 5. M iddle O ligocene clay , 6. Low er Oligocene san dston e , 7. Low er O ligocene Con
tin en tal c lay , 8. E océn é basic con glo m erate , 9. L ow er E océn é fresh w ater stra ta , 10. U pper Triassic dolom ité,II. U pper Triassic D ach stein  L im eston e , 12. M iddle Triassic D ip lop ora dolom ité , 13. w ater gau gin g  Station,14. dry river bed , 15. fa u lt-lin e , 16. b ou n d ary o f the surface catch m en t area, 17. karstic w ell

A mellékelt vízhozammérési adatokból az alábbi következtetések von
hatók le :

Az észlelt legkisebb vízhozam 12 m3/nap, a legnagyobb 150 m3/nap volt. 
Az esőzés megszűnte után kb. 3 nap múlva éri el a vízhozam a csapadék előtti 
nagyságot. Ezt legjobban а IX. 9. és 10-én mért adatokból lehet megállapítani.







A PILISSZENTIVÁNI VADASZRETI- ÁROK VÍZHOZAMMERESI ADATAI ES A CSAPADÉK ELOSZLÁSA 1972-BEN
Dér I. 1973
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1. táblázat
vegyi összetétele

legfelső 300 m-es szakaszán ered. A patak két helyen teljesen eltűnve az allú- 
viurnban, néhol jól észlelhető üregben folyik.

A 2. ábrán látható, hogy az I. szakaszon a vízhozam gyakorlatilag nem 
változik a csapadék hatására. Ez természetes is, hiszen e forrásokban bizonyos 
késéssel jelentkezik ez a hatás. Ezzel szemben а II. szakaszon, amely még 
szintén a forrásvidékhez tartozik, jól mérhetően megnőtt a vízhozam. A patak 
e szakaszán az oldalirányú vízszivárgásokat a növényzet is jelzi, kiterjedt víz
kedvelő zsúrló telepekkel.

А III. szakaszon a mocsaras részen volt a legnagyobb vízhozam-növeke
dés. Ez azonban nem a felszín alatti forrásokból, hanem közvetlenül a mocsaras 
rész felszínére hullott esőből származik, amit a közölt vízelemzések is bizonyí
tanak (1. táblázat).

A csapadék felszíni lefolyását csupán rendkívül heves zápor esetén sikerült 
észlelnünk. Vagyis itt a homokos felszínű vízgyűjtő területen vízhozam
növekedést csak a tényleges mederre és legfeljebb az allúviumra hulló csapa
dék okoz. Hasonlóképpen nem sikerült felszínen folyó csapadékvizet észlel
nünk a vízgyűjtő dolomitból felépített Kisszénás völgyeiben sem. Itt a fel
színre hulló csapadék el nem párolgó és a növényzet által vissza nem tartott 
része közvetlenül a karsztba szivárog. E beszivárgási viszonyok részletes vizs
gálata nagyon fontos, mert a karszt egyre jelentősebb vízellátási bázist képvisel. 
Ha a vízgyűjtőre hullott csapadék további sorsára vonatkozóan néhány hozzá
vetőleges számítást végzünk, meglepő eredményt kapunk. 1972-ben a solymári 
évi csapadék 604,5 mm volt. Ez megfelel 1 239 200 m3 víznek. Ha az észlelt 
átlagvízhozammal számolunk (30 m3/nap), akkor a patak évi vízhozama 
10 950 m3. Ez a csapadéknak csupán 0,8%-a!

Mivel a karsztos részre hulló csapadék nem jelenik meg a felszíni vizek
ben, akkor — tekintve, hogy a vízgyűjtő nem karsztos része 1,1 km2 — a 
30 m3/nap hozammal számolva a csapadék 1,64%-a vesz részt a felszínközeli 
vízforgalomban, tehát a vízgyűjtő felszínközeli vízforgalma meglepően kicsi 
a csapadékhoz viszonyítva.

Mi történik a csapadék többi részével? Kisebb része esetleg eljut az oligocén 
mélyebb rétegeibe, annyi azonban biztos, hogy a patak teljes vízmennyisége 
a karsztot táplálja. Mennyiségileg ez nem jelentős, bár a környéken nem ez az 
egyetlen víznyelőszakaszon eltűnő patak.



3 6 8 Dér I. — V enkovits I.

3. ábra. A Cl- -ionok áramlási sebessége allúviumban
1. Koncentrációváltozás az adagoló aknában, 2 . koncentrációváltozás 

a megfigyelő aknában
Fig. 3. Flow-velocity of the Cl" ions in alluvium
1 . Change in concentration in the proportioning pit, 2. change in 

concentration in the observation pit

Vízhozammérési kísérlet allúviumban

A felszíni kisvízfolyások vízhozamának mérése során felmerült az a kérdés, 
hogy a mért patakkal párhuzamosan az allúviális üledékben mennyi víz áram
lik. Tehát a patakon kívül milyen mértékben csapolja meg az allúvium a 
vízgyűjtő terület felszín alatti vizeit, illetve a felszíni vízfolyáshoz viszonyítva 
mennyi vizet szállít.

A kérdés bonyolult, összefügg az allúvium hidrogeológiai paramétereivel, 
a fekü és az allúvium településbeli helyzetével, valamint a szerkezeti adottsá
gokkal. Ezért kísérletképpen ilyen szempontból először a pilisszentiváni 
Vadászréti-árok patakjának allúviumát vizsgáltuk meg.

A patak forrás vidékén a felszíni vízhozam a kísérlet időszakában meg
lehetősen állandó volt: 3 liter/perc. Az allúvium szélessége a vizsgált szel-
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4. ábra. Kísérleti berendezés a Cl- -ionok diffúzió-sebességének 
meghatározásához

Fig. 4. Equipment fór experimental purpose to determine the 
diffusion-velocity of Cl“  ions

vényben 2,5 m. Nedvesített szelvénye 0,8 m volt. A meder futó homokba vágó
dott be hátráló erózióval, egészen a vízrekesztő felsőoligocén agyagrétegig. 
Az allúvium feltöltése: finomszemű homokos iszap.

Az allúviumban áramló víz sebességét NaCl-oldat segítségével vizsgáltuk. 
A mederrel párhuzamosan, attól a déli part felé 1 m-re két, egymástól 1 m 
távolságra levő 0,6 m mély aknácskát létesítettünk. A patak folyásához viszo
nyítva a felső aknába juttattuk a sóoldatot és az eredeti sókoncentráció meg
határozása után az alsó megfigyelő aknában terepi gyorselemzéssel figyeltük az 
eredeti sókoncentráció változását.

A megfigyelés 15 napig tartott. A sókoncentráció változását az idő 
függvényében a 3. ábrán mutatjuk be. A vizsgálatokhoz W in k l e r — Ma u c h a , 
terepre is kidolgozott félmikro vízelemzési módszerét alkalmaztuk.

A tényleges áramlási sebességet kicsinek, mindössze 1,30 m/nap értékűnek 
találtuk, amely a talajvízáramlásokra vonatkozó irodalmi adatokkal jó össz
hangban volt.

Figyelembe véve az aktív porozitást, a vizsgált alluviális szelvényben az 
áramló víz mennyisége kb. 0,1 liter/perc volt számításunk szerint, tehát a 
felszíni vízfolyásnak mintegy 3,3%-a. Ez a vizsgálati eredmény természetesen

24 M ÄFI évi jelentés 1973.
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5. ábra. A Cl_-ionok diffúzió-sebessége finom- 
homokban

Fig. ő. Diffusion-velőcity of Cl“ ions in fine- 
grained sands

nem jelenti azt, hogy jobb át
eresztőképességű allúviumokban 
is hasonló lenne a helyzet, éppen 
ezért a jövőben a kérdésre na
gyobb gondot kell fordítani víz- 
forgalmi vizsgálatok esetén.

A pilisszentiváni Vad ászréti-árok 
áramlási kísérleteinek ellenőrzésére, 
hogy az alkalmazott NaCl-os víz jelzés 
értékeit nem változtatja-e meg lénye
gesen a klorid-ionok diffúziója, labo
ratóriumi kísérletet végeztünk a 4. 
ábrán bemutatott modell segítségével, 
az alábbi felsorolás szerinti szemcse- 
összetételű homokban:

dés vizsgálatára azért nem tértünk ki, 
az a használt sóoldat klorid-anionjaira hatástalan.

A két perforált, fenekes műanyag 
cső egyikébe helyeztük a koncentrált 
NaCl-oldatot, majd a háttér klorid-ion 
tartalmának ellenőrzése után kezdet
ben óránként, később naponta elemez
tük a megfigyelőeső klorid-ion tartal
mának változását a már említett fél- 
mikro elemzési módszerrel.

Az elemzést 1 ml mintával vé
geztük, vigyázva, hogy a kivétel okozta 
depresszió áramlást ne idézzen elő. A 
megfigyelőesőben a kísérlet 14-ik nap
ján jelent meg a klorid-ion többlet, 
amely a najDok múlásával egyre tömé
ny edett. A kísérleti berendezés alap
ján a diffúzió sebességét 0,91 cm/nap- 
nak találtuk, mely több nagyságrend
del kisebb, mint az allúvium termé
szetes áramlási sebessége, tehát elha
nyagolható (5. ábra).

Az allúvium agyagos üledékei, 
elsősorban azok montmorillonittartal- 
ma, báziseserélő tulajdonságuknál fog
va lassíthatják a festékes vagy vegy
szeres úton mért áramlásokat. E kér- 

mert mintánk agyagásványa montmorillonit és
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QUICK METHODS FÓR FIELD MEASUREMENTS 
OF SUBSURFACE WATER CYCLES IN MOUNTAINOUS AREAS

by
I .  D é r  —  I .  V e n k o v i t s

Several methodical problems árosé during the realization of the theme 
“ Hydrogeological mapping (1:100,000) of mountainous areas” which made 
necessary to choose a smaller area with well-known geological conditions where 
the relation between precipitation on the catchment area and the subsurface 
water cycles could be precisely determined by frequent measurements.

As an example the catchment area of the Arany brook (110 km2) was 
designated, i.e. the subcatchment area of its upper course. One part of it, 
the catchment of the Vadászréti brook reaching an extension of 2.05 km2 
(Fig. 1), was studied in detail.

The geological conditions are shown in Fig. 2 and Supplement I. The 
strongly karstic Triassic dolomité is overlain by Oligocene sand and clav 
layers. One part of the area is со vered by thin wind-blown sand accumulations. 
The karst-water level occurs deep below the surface.

The authors attempted to determine the relations between the water dis- 
charge of the brook on the surface and the distribution of precipitations, in 
the area mentioned in the title. It was observed that counting with the average 
discharge, the run-off was only 0.8% of the whole precipitation. The main part 
of the difference presented in this way supplied karst water either directly 
falling on the surface or indirectly, collected by ravines, through sinkholes. 
Along the Vadászréti brook, the influence of precipitation on the alluvium 
could be shown in the water discharge of the brook. During the winter period 
a certain water quantity is stored in the river bed in the form of ice. In the 
alluvium below the surface, water is flowing parallel with the slope of the 
brook with a velocity of 1.3 m/day, which was determined by the authors by 
dilution gauging using NaCl. Fór determination of change in value caused by 
Cl-ion diffusion, laboratory tests were executed from which it was evident 
that diffusion remained with an order o f magnitude under the flow velocity 
of alluvial water, thus at calculations it can be neglected.

Supplement I. Data of water discharge measurements at the Vadászréti brook (Pilis
szentiván) and distribution of precipitation in 1972. (I. Dér, 1973)
1. Precipitation, 2. outiét curve, 3. water discharge, 4. average basic discharge, 5. register- 
ed maximum discharge, 6. registered maximum precipitation
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