
A KARSZTOS ÁRAPÁLY JELENSÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA 
VASS IMRE-BARLANGI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

Maucha László

BEVEZETÉS

Az 1965-ös év addig nem ismert uj karszthidrológiai megfigyelésekre 
vezetett. Ebben az évben a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Jósvafői Karsztkutató Állomásának munkája keretében árapály 
jelenséget mutattunk ki a karsztforrások vízhozam ingadozásában (Maucha 
L.1966,1968),(Bartha L.1967). A jelenséget először Tatabánya környékén 
karsztvízszint változásban fedezték fel (Gerber P.1965), de már korábban is 
feltételezték létezését (Papp F. 1941).

1966-ban került sor a karsztos árapály-jelenség működésével kapcsolatban 
feltételezett litoklázis-fluktuáció első kimutatására a Vass Imrc-barlangban 
(Maucha L. 1966,1973,1973),(Gádoros M. 1969),(Maucha L.-Sárváry 1.1970, 
1972,1973). A litoklázis-fluktuáció a barlangokat preformáló függőleges törések 
mentén szembenálló kőzetblokkok relativ dilatációs-és nyíró-mozgása.

Az 1971 évi mérések során megállapítottuk, hogy a folyosó tengelyére 
merőleges keresztirányú dilatációs kőzetmozgás graviméterhez hasonlóan leírja 
a földi gravitációs térerősség luniszoláris-ingadozását. Megfigyeltük azt is, hogy 
a folyosó tengelyével párhuzamos vízszintes- és függőleges-nyírómozgások 
időbeli változásai igen jól követik a Kis-Tohonya-forrás árvízi periódusainak 
csapadék és árapály-eredetű hozam-ingadozásait. Ez az eredmény döntő 
bizonyítéka volt a karsztos árapály-jelenség létezésének.

A Jósvafő környéki források hozamváltozásaiban szivornya-hatástól 
független árapály ingadozást találtunk a Kis-Tohonya-, Nagy-Tohonya- és a 
Vecsem-forrásnál, valamint kismértékben a Pasnyag-forrásnál is (l.ábra). A 
Kis-Tohonya-forrás 1970 március-júniusi vízhozam változása a logaritmikus 
beosztású hozam ordináta miatt jó áttekintést nyújt az árapály-ingadozás 
vízhozam tartományairól (2 .ábra).

71



A PROBLÉMA FELVETÉSE

A vizsgálatok kezdeti időszakában azt tapasztaltuk, hogy a források hozam 
ingadozásában a leggyakoribb a közel 6 órás periódus idejű árapály- ingadozás 
(Lábra). Ezt mutatta a szivornyás források kitörései kezdetének időstatisztikája 
is (Maucha L.1968). Később közel 12 és 24 órás periódusű ingadozásokat is 
találtunk fenti források hozam változásában. Azonban sokáig nem volt 
áttekintésünk arról, hogy mikor és hogyan jelenik meg az árapály-hatás a 
hozam-ingadozásban.

A Kis-Tohonya-forrás 1970-83 évi 23 árvízi periódusának vizsgálata 
megmutatta, hogy az árapály-hatás a hozam-változásban a 6.ábrán feltüntetett 
vízhozam-idősornak megfelelően csak árvizek leszálló ágában, három különböző 
időszakban jelenik meg. Sem 5900 1/p-nél nagyobb, sem 800 1/p-nél kisebb 
hozam időszakában nem találunk árapály eredetű ingadozást a vízhozam
idősorban az 1:5-ös áttételű bukószint mérések időszakában.

Eredetileg azt vártuk, hogy a keresztirányú dilatációs-mozgásod és a 
hozam-ingadozások állandó jellegű, közel egyidejű változását fogjuk észlelni. 
E helyett azt tapasztaltuk, hogy nem a dilatációs, hanem elsősorban a vízszintes 
és függőleges nyíró-mozgások mutatnak szorosabb kapcsolatot a hozam- 
változással. Ebben az esetben sem találtunk folyamatos összefüggést 
kőzetmozgás és vízhozam-ingadozás között, hanem csak az árvizek leszálló 
ágában, rövid időszakokban találtunk egyidejű változásokat. A nyíró mozgások 
nemcsak a csapadékból származó áradások alakját írják le, hanem az apadási 
időszak második felében bekövetkező árapály eredetű, rövid periódusű 
vízhozam-ingadozások alakját is leképezik. Kezdettől fogva problémát jelentett 
a több forrás vízhozam-változásában is megfigyelt, közel 6 órás periódusű 
árapály ingadozások magyarázata, mivel az árapály-hatás periódus ideje közel 
12 óra (ténylegesen 12 óra 25 perc).

Felmerül a kérdés, hogy a Kis-Tohonya-forrás hozam-változásában az 
árapály-jelenség miért jelentkezik időszakosan, ha a karsztvízszintben ezeket 
az ingadozásokat a mérések csaknem teljesen folyamatosnak mutatják ? Mi az 
oka annak, hogy nem a dilatációs-, hanem elsősorban a nyíró mozgások-vannak 
szorosabb kapcsolatban a vízhozam változással ? Milyen hatásnak tulajdonítható, 
hogy az árapály eredetű hozamváltozások gyakran éles hozam csökkenések
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képében jelennek meg és előfordulásuk sok esetben véletlenszerű ? Hogyan 
lehetséges, hogy bizonyos időszakokban az árapály eredetű vízhozam-ingadozás 
több forrásnál is közel 6 órás periódussal jelenik meg, ami a jelenség alap 
periódusának feleződését jelenti ?

Ezekre a kérdésekre szeretnék e tanulmányban választ adni.
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1.ábra.Közel 6 órás periódusú árapály-ingadozás a Jósvafö környéki 
források vízhozam-változásában.

ÁRAPÁLY-INGADOZÁS A KARSZTVIZSZINT VÁLTOZÁSBAN

Az Aggteleki-karsztvidéken a karsztvízszint árapály-jelenségét ténylegesen 
csak 1993-ban lehetett először kimutatni. Az 1970-1993 évek közötti időszakban 
három észlelőkútban is folytattunk karsztvízszint regisztrálást (Szelce-völgyi, 
Hosszú-völgyi és a Pasnyag-forrás feletti kútban), de Metra-műszeres méréssel 
sehol nem észleltünk árapály-ingadozást. Ennek oka az 1:10, 1:20-as áttételű, 
mechanikus, úszós vízszint érzékelés volt, ahol még az úszó és béléscső közötti 
súrlódást sem tudtuk teljesen kiküszöbölni.
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Sokáig tehát csak a Tatabánya környéki és még egy-két más dunántúli 
karsztvízszintészlelö fúrás mérési eredményeiből ismertük (Nyirád-13 és a

2.ábra. Az árapály-ingadozás vízhozam-tartományai a Kis-Tohonya-forrás 
vízhozam-változásában. A: éles vízhozam csökkenések, B: közel 
6 órás periódusú vízhozam-ingadozás, C: árvízvégi árapály- 
ingadozás.

Csillaghegy D-i kút), hogy a vízszint-ingadozás és a luniszoláris gravitációs 
térerősség-ingadozás között szoros kapcsolat van (Maucha L.1977). Később 
megfigyeltük azt is, hogy dagály időszakában az egyik kútnál vízszint 
emelkedés, a másik kútnál vízszint süllyedés észlelhető. Ez a tény arra mutatott, 
hogy a Jósvafó környéki forráshozam változásokhoz hasonlóan a 
karsztvízszintben is lehet azonos, vagy ellentétes fázisú kapcsolat a vízszint- 
ingadozás és a luniszoláris-változás között. Az első számítógépes adatgyűjtő 
rendszer bevezetése után (Gealog-mini vízszint regisztráló) bebizonyosodott a 
mechanikus mérések fenti hiányossága.

Jósvafő környékén a Szelce-völgyi és a Hosszú-völgyi észlelö-kútban 
egyaránt csaknem folyamatos karsztvízszint ingadozást észleltünk 1994 év 
folyamán. A Jósvafő környéki, egymástól mintegy 2 km-távolságban lévő két 
észlelökútban nagyon eltérő amplitúdójú árapály-ingadozást találtunk (3., 4.,
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3.ábra. A jósvafoi Kis-Tohonya-forrás feletti dolomitban fúrt 
Hosszű-völgyi-kűtban és a Nagy-Tohonya-forrás feletti 
mészkőben mélyített Szelce-völgy i-kűtban egyidejűleg 
regisztrált karsztvízszint-ingadozás 1994 év folyamán.
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5.ábra). Jelentősen különbözött a két kút csapadéktól függő vízszint 
változásának lefutása is. Az átlagosan 15 cm-es folyamatos árapály ingadozást 
mutató Hosszú-völgyi-kútban a vízszint-ingadozás januárban erősen, áprilisban 
csak nagyon kismértékben követte a beszivárgás gyors változásait. Ezzel 
szemben a Szelce-völgyi-kút vízszint-változásában egy nagyságrenddel kisebb, 
azaz 2 cm-es árapály ingadozást találtunk. Ugyanakkor a kút vizszintje több, 
mint egy nagyságrenddel nagyobb mértékben követte a beszivárgás változását.

N A P O K

4.ábra. A Szelce-völgyi kútban észlelt közel 12 és 6 órás periódusé 
karsztvízszint-ingadozás.
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д 2 eltérések okát a harántolt törésrendszerek különböző tulajdonságai 
magyarázzák. A Szclcc-völgyi-kút a fölörésrendszer vízszint-változásait mulatja. 
A Hosszú-völgyi-kút viszont főként a közbezárt kőzetblokkok finomabb 
érhálózatának vízszint-ingadozásaira reagál. Mivel a kutat közvetlenül a Vass 
Imre-barlang végpontja utáni nagy vető mellé fúrták, ezért oldalirányból az 
itteni vfzszint-változások is befolyásolják a kút vízállását. A vetőben a vízszint 
ingadozások a barlang szintje alatt jóval nagyobbak voltak 1994 januárjában, 
mint a barlang szintjében április hó folyamán, a horizontális áramlási 
keresztmetszet ugrásszerű változása miatt. Ugyanakkor a nagyobb amplitúdójú 
árapály-ingadozás szükségképpen a harántolt szűkebb érhálózatban alakult ki.

A Szelce-völgyi-kútnál tapasztalható 10 m-nél nagyobb, csapadék eredetű 
vízszint emelkedés időszakában nem találtunk árapály-ingadozást. Első 
alkalommal a Szelce-völgyi-kútnál figyeltük meg, hogy a vízszint-ingadozásban 
is kialakulhat közel 6 órás periódusú árapály eredetű változás (4.ábrán, 1993 
augusztus 22,23,24-én).

5.ábra. Egyidejűleg regiszrált árapály-ingadozás a Hosszú-völgyi-kút 
vízszint-változásában és a tárolót megcsapoló Kis-Tohonya- 
forrás vízhozam - változásában. A nagyobb hozamcsúcsokat a 
főtörésrendszer árapálya szorította ki, a kisebbeket a 
vízgyűjtőn lévő blokkok finom érhálózatának átlagos árapály
jelensége hozta létre a fúrás vízszint-változásával ellentétesen.
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ÁRAPÁLY-INGADOZÁS A FORRÁSOK VÍZHOZAMVÁLTOZÁSÁBAN

A karsztforrások vízhozam-változásában található árapály eredetű hozam- 
ingadozás csak árvízi periódusok időszakában jelenik meg. A 6.ábrán a Kis- 
Tohonya-forrás példáján mutatjuk be ezeknek a változásoknak jellemző formáit, 
melyek 23 vizsgált árvíz sajátosságait hordozzák. A legfelső diagramon (1) 
mutatjuk be a kis árvizek l:l-es áttétellel mért árapály eredetű éles vízhozam 
csökkenéseit (A). A két középső diagramon (2) a nagy árvízi tetőzések után 
jelentkező éles vízhozam csökkenések (A), a közepes hozamnál előforduló közel 
6 órás periódusé vízhozam-ingadozás (B), és egy kisebb, majd egy nagyobb 
hozamcsökkenéssel kezdődő árvízvégi árapály-ingadozás figyelhető meg (C). 
1977-től kezdve újabb árapály ingadozási forma jelent meg a forrás árvízi 
periódusában (3). Az éles vízhozam csökkenések időszakában (A) éles hozam 
növekedési csúcsokat lehetett megfigyelni egyre több árvízi periódusban (D). A
7.ábrán az eddig megfigyelt legnagyobb amplitúdójú A,B,C-típusú árapály 
ingadozásokat mutatjuk be.

A Metra-múszerrel történő 1:5-ös áttételű hozam regisztrálás esetén sem 
árvizek tetőzése, sem kisvizek időszakában nem figyelhető meg árapály-jelenség 
a vízhozam-idősorban. Kizárólag az árvízi periódusok apadási görbéi 
időszakának második felében jelentkeznek ezek a változások. A Vecsem- 
forrásnál az árapály-ingadozás csaknem folyamatosan jelentkezik, gyakran az 
árvizek felszálló ágában is megfigyelhető.

A 6.ábra legfelső diagramján (1) fogjuk megvizsgálni a Kis-Tohonya- 
forrás kis árvizeinek időszakában jelentkező árapály-ingadozásokat. A 6.ábra 
két középső hozam idősorának alapján (2) fogjuk részletesen elemezni a nagy 
áradások kiürülési szakaszában található árapály eredetű vízhozam-változásokat.

A kis árvizek leszálló ágának időszakában 2100 és 800 1/p közötti 
vízhozam tartományban 1971 június 15 - 20  közötti időszakban rendre közel 
6-18-12-36-12-12-18-12 óra időtávolságban 2-3 óra időtartamú, átlag 120 1/p-es 
különbséget jelentő, éles, kettős vízhozam csökkenések jelentkeznek az apadási 
görbén 1 : l es áttételű vízhozam - regisztrálás esetén. Ezeket a változásokat 
pusztán a vízhozam csökkenések időkülönbségei és megjelenési időpontja (18, 
23, 17, 01, 06, 22 óra) alapján is árapály eredetű változásnak lehet tekinteni.

A nagy árvizek időszakában az alábbiakat lehetett megfigyelni:
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5900-3800 1/p közötti vízhozam tartományban a korábban említettnél 
sokkal nagyobb, azaz 1000-1400 (Vecsem-forrásnál maximum 3300) 1/p-es 
különbséget jelentő éles vízhozam csökkenések jelennek meg a kiürülési görbén 
1:5-ös áttételű vízhozam regisztrálás esetén (6. és 7.ábra). Ezek időtartama 2-5 
óra, míg az utána következő vízhozam növekedés, azaz a visszatöltődési 
görbeszakasz időtartama 3-5 (Vecsem-forrásnál maximum 13) óra. Az éles

Л: Л V E C S E M -F O R R Á S  É L E S  V ÍZ H O Z A M -C S Ö K K E N É S E

/000 

6000

5 0 0 0  

<000 

3 0 0 0

1974 November 1 2 3 Napok
Re g isztrá lá s 1 :5 -ö s áttétellel

П: Л K IS - T O I IO N  Y A -F O R R Á S  K Ö Z E L  6 Ó R Á S P E R 1 Ó D U SÚ
V ÍZ H O Z A M -V Á L T O Z Á S A

C: A K 1 S -TO I IO N  Y A -F O R R Á S  Á R V ÍZ V É G I Á R A P Á L Y - IN G A D O Z Á S A

3 0 0 0  

2000

1000 

0
1979

7.ábra. Az Aggteleki-karsztvidék forráshozam mérései során talált 
legnagyobb amplitúdójú árapály-ingadozások (eredeti Metra- 
regisztrátumok másolatai).
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vízhozam csökkenések a 6. ábrán egyetlen 24 órás periódusnak felelnek meg. 
A Kis-Tohonya-forrás 23 árvizének vizsgálata alapján megállapítható, hogy ezek 
a negatív vízhozam csúcsok az árvizek számának 50 %- ában jelennek meg és 
csak 1-3 alkalommal fordulnak elő, általában 18,24 ,48 órás, vagy hosszabb 
periódussal. Gyakran 6,12,18,vagy 24 óra közelében találhatók meg ugyanolyan 
valószínűséggel, mint a szivornyák kitörési kezdetének időpontja (Maucha 
L.1977). Mivel ezek az időpontok a hetenként egymásra következő holdfázisok 
napján a luniszoláris-ingadozás szélsőértékeinek közelitő (napéjegyen és 
napforduló napján pontos) időpontjai, ezért nem lehet kétséges, hogy ezek a 
változások árapály eredetűek.

3800-2100 1/p közötti vízhozam tartományban közel 6 órás periódusú 
vízhozam ingadozás jelenik meg 6-8 nappal az éles hozam csökkenések után. 
(Kivételes esetekben e változások periódus ideje 4 óra is lehet). Ez a jelenség 
általában közel 12 órás periódusú ingadozással kezdődik és általában 2-4 napig 
tart. Ha a közben lehulló csapadék mérsékli a vízhozam csökkenés ütemét, úgy 
1 héten átjelentkezhet ilyen típusú árapály-ingadozás (A Vecsem-forrásnál igen 
gyakran egy hétnél hosszabb időtartammal is megjelenhet). Az ingadozás átlagos 
amplitúdója 600 I/p, maximálisan 1000 1/p vízhozam különbségnek felel meg 
(7.ábra). E változások néha folyamatos amplitúdó csökkenéssel érnek véget. A 
változások eredete is egyértelműen a luniszoláris-ingadozás, mivel itt is 6-12-18- 
24 óra közelében valósulnak meg a változások szélsőértékci.

2100-800 1/p közötti vízhozam tartmányban, 6-8 nappal a közel 6 órás 
periódusú vízhozam-ingadozás után, 1979 május 27-én fél napig újból közel 6 
órás periódusú vízhozam-ingadozás kezdődik egy kisebb és egy nagyobb 
vízhozam csökkenés után. (A kiürülésnek ebben a szakaszában ezek a 
minimumok igen gyakran megjelennek). A vízhozam-változás déltől kezdve 
átmegy olyan közel 24 órás periódusú ingadozásba, ahol minden második 
vízhozam növekedés megkettőződik (6.ábra). Közben 1979 május 29-én és 
június 1-2-ánahozam növekedések közötti időtartam megnyúlik 24 ill. 30 órára, 
majd az ingadozás véget ér egy 18 órás időtartamú vízhozam-növekedéssel 
(átlag 30,36,42 és 48 órás periódusú ingadozást is ismerünk ebben a vízhozam 
tartományban). A kiürülési görbén az árapály-ingadozásnak ez a harmadik 
szakasza nem minden esetben jelenik meg. Ezek az ingadozások is árapály 
eredetűnek tekinthetők, hiszen az itt tapasztalható periódus idők és szélsőérték 
időpontok fentiekhez hasonlók.
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A LITOKLÁZIS-FLUKTUÁCIÓ MÉRÉSI EREDMÉNYEI

A mérőberendezések leírása

A litoklázis-fluktuációs mérések a Vass Imre-barlangban a közel É-D-i 
irányú Triangli-folyosóban történtek. A szuperinvarból készült mérő rúd két 
darabját a barlangfolyosó NY-i és K-i oldalfalába fúrt lyukba rögzítettük a 
folyosó tengelyére merőlegesen. A mérőrudak hómérsékletváltozásból származó 
hossztengely menti zavaró megnyúlását nemcsak az 5• 10'7 m/m-es, kvarchoz 
hasonló hötágulású mérórúddal küszöböltük ki, hanem kedvező körülmény volt 
a mérőhely csaknem állandó hőmérséklete is (0.4 °C/év léghőmérséklet 
ingadozás a barlangi mérőhelyen). Az 1.5 m-es összes hosszúságú két mérőrud 
esetében 0.4 °C évi természetes hőmérséklet változás hatására egy év alatt tehát 
csak 0.3 mikrométeres hosszváltozásra lehetett számítani. A rúdvégek közé 
szereltük fel a György Péter elektromérnök által tervezett és épített elektronikus 
távmérő berendezés érzékelő egységét. A Kutató Állomás laboratóriumában 
helyeztük el a regisztráló egységet a mérőhelytől 500 m távolságban. A 
keresztirányú dilatációs mozgások, valamint a folyosó tengelyével párhuzamos 
hossz- és függőleges-irányú nyíró-mozgások érzékelőit a 8.ábrán látható 
elrendezés szerint készítettük el.

Kérészi irányú dilatáció érzékelője

J-̂ Lr
Feni

Leni

Függőleges irányú nyírómozgás érzékelője

I-
~ E

Vízszintes irányú nyirőmozgás érzékelője

8.ábra. A litoklázis-fluktuációt mérő berendezés érzékelőinek 
felszerelési módja a Vass Imre-barlangban (elvi vázlat).
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Az 8.ábra alapján nyilvánvaló, hogy a nyírómozgás érzékelők nemcsak 
transzlációs, mikrotektonikai mozgások kimutatására alkalmasak, hanem a 
szemben álló kőzetblokkok egyidejű és közel azonos mértékű rugalmas 
alakváltozásait is le tudják képezni. Ha a mért blokkok két szemben álló 
fala függőleges tengely körül azonos mértékben és azonos irányba csavarodik 
el, úgy felülről nézve a vízszintes nyíró-mozgásnál az egyidejű jobbra 
csavarodás szűkülést, az egyidejű balra csavarodás tágulást jelent a mérőfej 
érzékelői között azok adott elrendezése miatt (8.ábra). A mért litoklázis 
tényleges tágulása, vagy szűkülése attól függ, hogy a blokkok közötti törési háló 
a változás kezdetén egymásra merőleges törésekből áll- e, vagy a törések ettől 
eltérő szöget zárnak be. A merőleges állapottól való bármelyik irányba történő 
elcsavarodás szűküléssel jár együtt, a merőleges állapot felé való visszatérés 
mindig tágulást jelent. A kőzetblokkok vízszintes tengely mentén való 
elcsavarodása esetén hasonló változások várhatók.

A frekvencia elhangolás elve alapján működő litoklázis-fluktuáció mérő 
műszer igen nagy felbontású mérést tett lehetővé. Az érzékelők fazékmágnesben 
elhelyezett oszcillátor-tekercsek voltak, melynek frekvenciáját az ellendarabon 
elhelyezett fedőlemez közeledés, vagy távolodás esetén elhangolta. 1 mikrométer 
elmozduláshoz a regisztráló papíron 1 cm-es változás tartozott. A természetes 
kőzetmozgásokat a mérőberendezés tehát 10.000-szeres nagyításban tette 
láthatóvá.

A litoklázis-fluktuáció mérés több éven át tartott, de technikai okok miatt 
ma még csak három különböző mérési időszak eredményeit tudjuk közre adni. 
Az 1970 december havi mérések két hetes időszakát, az 1971 évben április 5-től 
26-ig tartó három hét eredményét, valamint az 1979 április 15-től június 16-ig 
terjedő csaknem kilenc hetes vizsgálat eredményeit tudjuk jelenleg bemutatni 
(összesen 14 hetes vizsgálati anyag a 9.,10. és 11.ábrán).

Mindhárom diagramon feltüntettük a K-NY-i kereszt-irányú dilatáció, 
valamint az É-D-i irányú vízszintes és a függőleges irányú nyíró-mozgások, a 
luniszoláris változások, valamint a Kis-Tohonya-forrás vízhozam-idősorát és a 
csapadékok ill. a földrengések oszlop-diagramját. Ezen kívül a második és 
harmadik diagramon bemutatjuk a légnyomás-idősorát is. A karsztvízszint 
árapály eredetű ingadozását nem tudtuk egyidejűleg vizsgálni, mert a fenti 
időszakokban a kis érzékenységű regisztrálás miatt még nem voltak ilyen 
mérési eredményeink. A luniszoláris, mintegy ± 0.1 mgal amplitúdójú 
változások idősorát úgy ábrázoltuk, hogy a maximumok a dagály időpontjait 
jelentik. Mindhárom ábrán a fluktuáció-mérő berendezés mérőfejében lévő 
érzékelők közötti rés tágulását felfelé, szűkülését lefelé mutató nyíl jelzi.
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Kapcsolat a kőzetmozgások és a vízhozam változások között

Az 1970-évi litoklázis-fluktuáció mérések

Az 1970-évi december havi litoklázis-fluktuáció mérési eredmények közül 
(Maucha L.1973) bemutatunk két heti idősort, mely időszakra vonatkozóan a

9.ábra. Komplex diagramm az 1970 évi december havi csapadékokról és 
a fluktuációs- (felül), luniszoláris- (középen) és vízhozam
változásokról (alul). Legalul tüntettük fel a földrengések 
idősorát.
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három hónap óta tartó kiürülésvégi időszakban a vízhozam csak igen kis 
mértékben változik. A hónap elején azonban kisebb havazás kezdődött. Az 
ebből származó 5 cm-es hótakaró december 10-ig elolvadt. Ennek 
következtében igen gyenge vízhozam növekedés történt a december 11 és 19 
közötti időszakban. Ez a kis vízhozam növekedés egyidejű volt a litokázis- 
fluktuáció és a Iuniszoláris-ingadozás közötti összefüggés jellegének 
megváltozásával, amely december 11-én következett be.

A keresztirányú dilatáció addig a luniszoláris-ingadozással ellentétes változást 
mutatott, amely viszony ellentétes volt azzal az eredeti elképzeléssel, hogy 
dagály időszakában a földfelszín felület növekedéséhez a közel függőleges 
törések feltágulása tartozik. December 11-én 24 órától december 19-én 12 
óráig, tehát nyolc és fél napon át a párhuzamossá vált kapcsolat azt jelenti, hogy 
a vizsgált törés mentén dagály időszakában tágulás, apály időszakában szűkülés 
történt. Ez a megfigyelés összhangban áll azzal a korábbi megfigyeléssel, hogy 
apály és dagály időszakában egyaránt lehetséges forráshozam növekedés 
(Maucha L. 1973,1977).

Az 1971-évi litoklázis-fluktuáció mérések

Az 1971 évi diagramon a légnyomás-görbe kivételével ugyanazokat a 
mérési eredményeket tüntettük fel, mint az 1970 évi diagramon. A 
keresztirányú dilatációs-változások az eredeti elképzeléssel ellentétesen ebben 
az időszakban azt mutatták, hogy dagály időpontjában a vizsgált közel 
függőleges törés szűkül, apály idején kitágul (10.ábra). Ezeket a közel 12 és 24 
órás periódusú változásokat ilyen alakban nem lehetett egyidejűleg észlelni a 
vízhozam-változásban (ápr. 15,20'). A dilatációs kőzetmozgás ugyanakkor 
hosszú periódusú változást is végzett, de ebben az időszakban jóval kisebb 
amplitúdóval, mint ami a nyíró - mozgások esetében figyelhető meg. 
Párhuzamosan tágulással követte a kis árvíz alakjának lefutását. A dilatációs 
mozgás csak az utolsó 6 napon (április 21-26 között) tért el a forráshozam 
követésétől, amikor az utolsó előtti napig tágulást mutatott, majd az időszak 
végén ugrásszerűen szűkülni kezdett (valószínűleg az erős légnyomás-változás 
következtében).

A dilatációs-mozgással ellentétben a hossz- és függőleges-irányú 
nyírómozgások nemcsak a hosszú periódúsú vízhozam változásokat követték 
(párhuzamos és tükörképi változások), hanem a fő változáson kívül ugyanilyen 
kapcsolat szerint leírták az apadási görbe közepén megjelenő árapály eredetű 
kettős vízhozam csökkenéseket is az április 15 és 21 közötti időszakban. 
Feltűnő, hogy többnyire nem a luniszoláris maximumok, azaz dagály
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időpontjában jelentek meg a kettős vízhozam csökkenések egyes minimumai, 
hanem a dagály és apály között az inflexiós pontban, mintha dagálykor és 
apálykor mindig vízhozam növekedés lépne fel. Ezeket a kettős 
vízhozam csökkenéseket csak a bemutatott 1:1 -es áttételű regisztráláskor lehetett 
megfigyelni. 1:5-ös áttételű vízhozam mérés esetén egyetlen minimumként 
jelentek meg. Ezért feltehető, hogy fenti jelenségek a nagy árvizek éles 
hozamcsökkenéseinek megfelelői, mely utóbbiak 1:1 -es áttételű méréskor lehet, 
hogy szintén kettős minimumot mutatnának (lásd 5.ábra vízszint csökkenéseit).

Az 1979-évi litoklázis-fluktuáció mérések

Az 1979-évi fluktuációs-és egyéb változásokat a 11.ábrán mutatjuk be. A 
keresztirányú dilatációs mozgás április 19-ig csak gyenge, a napi luniszoláris 
ingadozástól függő változást mutatott. E napon azonban a forráshozam 
csökkenéssel ellentétes irányú gyenge tágulás indult meg a dilatációs
változásban. Ez a folyamat a nagy árvizi felfutás időszakában (április 27-28-án) 
erős, 2 mikrométeres tágulási maximummal zárult. Ezt követően a dilatációs 
kőzetmozgás az árvíz alakját mintegy 3 mikrométeres szűkülési hullámmal 
követte. A május 6-7-i két éles vízhozam csökkenéssel sem a dilatációs, sem a 
többi fluktuációs mozgás nincs látható kapcsolatban csak a luniszoláris-változás 
mutatja, hogy azok dagály hatására jöttek létre. Ki kell emelni, hogy a 
dilatációs kőzetmozgás május 17-én a többi fluktuációs mozgással egyidejűleg 
a hozam változással párhuzamos, közel 6 órás periódusű ingadozást végzett. 
Ez a kapcsolat csak e jelenség-csoport utolsó két napján észlelhető. Két nappal 
később május 19-én a tovább csökkenő hozam mellett a dilatációs-mozgás és a 
vízszintes nyíró- mozgás kapcsolata ugrásszerűen ellentétesre változott a hozam 
változáshoz viszonyítva, mely jelenséget a függőleges nyíró-mozgás csak egy 
nappal később követett. Ezután május 24-én, amikor 1000 1/p-es erős vízhozam 
csökkenés is bekövetkezett, a függőleges-irányú nyíró-mozgás feltűnően erős 
szűkülést, a vízszintes nyíró-mozgás egyidejűleg erős tágulást mutatott.. 
Egyidejűleg a dilatációs változásban sokkal gyengébb, közel 24 órás periódusű 
ingadozást találtunk. Ezután május 26-tól kezdve csak a dilatációs mozgás 
visszatér a forráshozam párhuzamos követéséhez. A többi fluktuációs összetevő 
továbbra is ellentétesen változik a gyors kiürülési szakaszhoz viszonyítva. 
Egyidejűleg a függőleges nyíró-mozgás a vízhozam-idősorral párhuzamosan, a 
vízszintes nyíró-mozgás pedig a vízhozam idősorral ellentétesen változott, 
csaknem a vizsgált időszak végéig. Ebben az időszakban a forráshozam 
változásban az árvízvégi árapály ingadozás során további feltűnően erős ill.jól 
látható kapcsolat figyelhető meg a nyíró-mozgások és a vízhozam változás 
között május 27,28,30 és 31-én, valamint június 2-án is, melyet gyengén a 
dilatációs mozgás is követett.
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A KARSZTOS ÁRAPÁLY-JELENSÉG MŰKÖDÉSE

A karsztos árapály-jelenség működésének problémáját a forráshozam 
változásban a csak időszakosan jelentkező ingadozások kialakulása, ill. a közel 
6 órás periódusú árapály-ingadozás keletkezésének kérdése vetette fel. 
Értelmezésére a kutatás kezdetén felmerült az az elgondolás, hogy e jelenséget 
esetleg a felszínalatti vízfolyások hozam változásában ellenkező fázisban 
ingadozó árapály-hullámok interferenciája teljes, ill. részleges kioltással hozza 
létre.

A vizsgálatok során kitűnt, hogy az ellentétes fázisú ingadozást normális 
helyzetű és tektonikusán torlódott kőzetblokkok egyidejű, de ellentétes 
dilatációja is kialakíthatja. Az 5.ábra értelmében utólag beigazolódott, hogy 
különböző irányú törésrendszerekben ilyen ellentétes változás valóban 
lehetséges, bár ennek kőzetmechanikai okai vannak. Az ingadozás mentes 
időszakokban teljes kioltásé interferenciát tételeztünk fel. Megállapítottuk, hogy 
interferencia útján félperiódusú árapály ingadozás csak akkor alakulhat ki a 
karsztban, ha azonos erőhatásra apály időszakában kisebb dilatációs elmozdulás 
keletkezik a törésekben, mint dagály időszakában. Ennek okát abban láttuk, 
hogy apály időszakában le kell győzni a kőzetblokkok összenyomás elleni 
rugalmas ellenállását, míg dagálykor erre nincs szükség.

Fenti működési mechanizmus lehetőségét később el kellett vetni, mivel 
az alapfeltevéseket nem tudtuk bizonyítani. Másrészt a legújabb megfigyelések 
szerint a karsztvíszint változásban és a litoklázis-fluktuációban is találtunk közel 
6 órás periódusú változást (4. ábra: 93.08.23-26, 11.ábra: 79.05.16-17), 
melynek előfordulása a továbbiakban bemutatott működési mechanizmus 
létezésére utalt.

A karsztvízszint, a forráshozam és a litoklázis-fluktuáció árapály eredetű 
változásainak az előbbiekben bemutatott mérési eredményei, valamint a vizsgált 
jelenségek kapcsolata nyomán a működés okairól az alábbi kép alakult ki:

A 10.-11. ábrán látható változások alapján kétségtelenné vált, hogy 
nemcsak a kéreg árapály-jelensége, hanem a lehullott csapadék súlya is okoz 
elmozdulást a litoklázisok két oldalán elhelyezkedő kőzetblokkok között. Ezt a 
jelenséget először Fabók Zoltán és Izápy Gábor figyelte meg 1979-ben, amikor 
észrevették, hogy a lehullott hó változást okoz a litoklázis-fluktuációban.
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Felm erült a kérdés, hogy milyen működési mechanizmus valósítja meg ezt a 
sajátos kölcsönhatást ?

Az "interferencia"-modell elvetése miatt újra kellett gondolni az árapály
je lenség  működési mechanizmusának kérdését. A kutatás kezdetén feltételeztük, 
hogy kéreg-dagály időszakában a földfelszín felületének megnövekedése miatt 
a törések  minden irányban kitágulnak. Az uj meggondolás szerint ezzel szemben 
azt állítjuk, hogy a kéreg dagálykűpja - annak ellenére, hogy nagy térségekben 
izotróp tulajdonságú, hegységnyi méretekben a helyi tektonikus egység 
feszültség keltő mechanizmusán át meghatározott irányban fejti ki hatását. 
A ggtelek környékén ezt a szerepet valószinűleg a paleozoós hegységkeret tölti 
be.

Fentiek figyelembevételével területünkön az árapály-jelenség működését 
úgy értelmezzük, hogy az apály összenyomó és a dagály széthúzó hatására a 
helyi tektonikus egységen belül a főtörésháló összecsukható rácshoz hasonló 
mozgást végez (12.ábra). A főtörésháló ugyanis a vizsgált területen mintegy 
50x50 m-es elemi blokkokra osztja fel a karsztos kőzetet (Izápy G.-Maucha 
L.1994). A mozgás során az elemi blokkok közel négyzet alakú köztes állapota 
dagálykor húzás, apálykor nyomás hatására egyaránt közel trapéz alakba megy 
át a törések egyidejű záródásával. Az a modell feltevés, hogy a karsztos 
törésrendszer fenti alakváltozása húzás időszakában is létrejön, csak úgy 
képzelhető el, ha a kőzetblokkok húzott helyzetben feszültségmentes 
alapállapotukra alakulnak vissza (a rendszerből kiemelve felülnézetben álló 
trapéz alakúak lennének). A törések együttes záródása karsztvíszint emelkedést 
és forráshozam növekedést okoz. E mozgás közben az egyes törések szemben 
álló falai szükségképpen horizontális nyíró mozgást is végeznek, mert elemei 
az összecsukható törésrácsnak. Könnyű belátni, hogy azonos erőhatásra a 
dilatációs elmozdulásnál csaknem kétszer nagyobb nyíró elmozdulás keletkezik 
minden rácselemben. A hozamváltozásokban található árapály-ingadozás ezért 
mutat szorosabb kapcsolatot a nyíró mozgásokkal, mint a dilatációs-mozgással. 
A nyíró-mozgások erőteljesebb változását fokozza az a tény is, hogy a törésrács 
elemei nem fix csuklók körül forognak. Ezért a részben mészkőből, részben 
dolomitból felépült vízgyűjtő-területen a mészkő és dolomit blokkok jelentősen 
eltérő rugalmassági modulusa miatt az összenyomáskor keletkező kisebb 
rácstorzulások tovább növelik a nyíró mozgások mértékét.

A litoklázis-fluktuáció nyírómozgásai azért írják le a forráshozamok árvízi 
idősorának alakját, mert ugyanezt a törésrács mozgást egy nagyságrenddel 
nagyobb mértékben a felszínre hulló csapadék, ill. a karszt kiürülési-folyamata 
is létrehozza. A csapadék terhelés súlya ugyanis elegendően nagy ahhoz, hogy
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az izosztázia törvénye alapján a karsztos kőzeltömeg néhány mm-es süllyedését 
és horizontális összenyomódását okozza. A süllyedés mértékére tájékoztatást 
nyújt az a tény, hogy a legutólsó jégkorszak alatt mintegy 3000 m vastag 
jégtakaró elolvadása után Skandinávia középsó része 300 métert emelkedett 
(Báldi T. 1978). A kerekített adatok miatt nem követünk el nagy hibát, ha a 
jeget vízzel helyettesítve megállapítjuk, hogy területünkön 1 mm csapadék a 
karszlfennsík 0,1 mm körüli süllyedését hozhatja létre. Ezért reális alapja van 
annak, ha csapadék terhelésnek tulajdonítjuk az árvizek időszakában 
megfigyelhető néhány mikrométercs kőzet mozgásokat. Az izosztatikus mozgás 
érthetővé teszi a függőleges nyírómozgások eredetét is, bár azok a korábban 
említett rácstorzulások során is létrejöhetnek. Ugyanakkor a süllyedés hatására 
bekövetkező vízszintes összenyomódás oka az a körülmény, hogy terhelés 
hatására a kőzeltömeg befogása megnő a tektonikus egység "satúpofái" közölt.

Fentiek következtében a csapadék-terhelés az alábbiak szerint tudja 
vezérelni az árapály ingadozás különböző fajtáinak kialakulását (6.ábra):

A nagy árvizek letőzésének időszakában a forráshozam változásban nem 
találunk árapály-ingadozást, mert a felszínre hullott csapadék teljes súlya miatt 
összenyomott karsztban nagy belső súrlódás alakul ki a kőzetblokkok közöll( 6. 
és 11. ábra). Ennek létrehozásában szerepet játszik a kőzetblokkok függőleges 
terhelés hatására történő rugalmas alakváltozása is (oldalirányú 
méretnövekedés). Ebben az állapotban a karsztos kőzeltömeg egyetlen biokként 
végzi árapály eredetű alakváltozásait. Dagálykor a húzás irányára merőleges 
repedések, apálykor a nyomás irányával párhuzamos törések dilatációja azonban 
ebben az időszakban is lehetővé teszi a karsztvízszint árapály ingadozását a 
finomabb érhálózalban. Állításunkat arra a tényre alapozzuk, hogy a Hosszú- 
völgyi-kúlban egész évben folyamatos árapály-ingadozást találtunk (3.ábra). E 
kútban a fótörésháló árapály-ingadozásából származó hozam változáshoz képest 
eltérő periódusé vízszint-ingadozás ténye további bizonyítékul szolgál a finom 
érhálózat árapály jelenségének önálló létezésére (5.ábra).

Az árvizek letózése után a kiürülés és a párolgás, valamint a lefolyás 
miatt csökken a karszt terhelése és belső súrlódása. A dagály a törési háló 
néhány órás szélnyitásával hézagtérfogat növekedést okoz. Ez a hatás hozza 
létre az cles vízhozam csökkenéseket (6.,7. és 10.,11. ábra). Az éles vízhozam 
csökkenések csak ritkán tudnak kialakulni (nem tudják követni a luniszoláris 
változások folyamatosságát) és az apály vízhozam növekedést okozó hatása 
tartósan nem jelenik meg (az összenyomással járó nyírómozgásokat 
fokozottabban fékezi a még mindig erős belső súrlódás hatása). A belső súrlódás 
mérteke nagy árvizek időszakában a fótörésháló különböző pontjain a korábban 
említett rácslorzulások miatt eltérő lehet. Ennek tulajdonítható, hogy a 11.(11.)
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ábra diagramján bemutatott nagy árvíz két éles hozam csökkenéséhez nem 
tartozott látható fluktuációs elmozdulás a Vass Imre-barlangi mérőhelyen. A 
bemutatott kis árvíz esetében a kisebb csapadék terhelés miatt az éles hozam- 
csökkenések csaknem folyamatosan jelentek meg a nyíró-mozgásokkal 
egyidejűleg.

Éles árapály eredetű vízhozam csökkenésekeket mutatunk be a 6.ábrán (1. 
és 2.diagram), valamint a 10. és 11.ábrán ( 71.04.15-20 és 79.05.06-07.). A 
megvizsgált 23 áradás esetében összesen 18 alkalommal figyeltünk meg ilyen 
változásokat. A véletlen jelleggel előforduló változások létrejöttében jelentős 
szerepet játszik a földrengés-hatás, vagy a mikroszeizmikus nyugtalanság kiugró 
változása, amely időszakosan csökkenti az összenyomott karsztrendszer belső 
súrlódását. Ennek hatására a kéregdagály ill. a rugalmas erő húzása miatt 
felhalmozódott feszültség ugrásszerűen szabadul fel. Ez okozza a vízhozam 
változások élességét. A vizsgálatok szerint az eddig megfigyelt 18 éles 
hozamcsökkenés időszakában 7 alkalommal pattant ki egyidejű, helyszínen 
regisztrált földrengés (40 %). Ebből csak 3 esetet mutatunk be a 10. ábrán 
(71.04.16,18 és 20).

A húzott és a nyomott állapot határán (köztes állapot,amikor legnagyobb 
a hézagtérfogat), akár dagály, akár apály időszakában csak szűkülés jöhet létre 
a törésrácsban, ami szükségképpen a közel 6 órás periódusú vízhozam
ingadozás kialakulására vezet (az árapály jelenség periódusa feleződik, 1. és 7. 
ábra). Ezek a változások mindig folyamatosan jelennek meg, mert a legnagyobb 
hézagtérfogatú állapotban, vagyis a legkisebb belső súrlódás mellett játszódnak 
le. A Vecscm-forrás esetében ennek az időszaknak tartósabb lefolyása a 
kiürüléssel együtljáró kiemelkedés lassúbb ütemére vezethető vissza, amely 
eltérő helyi szerkezeti adottságokkal lehet ősze függésben (l.ábra). Az a tény, 
hogy a közel 6 órás periódusú hozam-ingadozásnak csak az utolsó két napján 
találtunk hasonló periódusú fluktuációs-változásokat (11.(11.) ábra (79.05.17- 
18), szintén a blokkok közötti belső súrlódás mértékének eltérő jellegéből 
adódik. Ebből következik, hogy egyetlen mért törés mozgása nem reprezentálja 
folyamatosan a főtörésháló egészének nagyrészt egyidejűnek tekinthető 
mozgásait.

Az árvizek végén húzott helyzetbe került a rendszer, mert itt van a 
kisvízi (legkisebb feszültségű) alapállapota. A 11.(11). ábrán jól látható, hogy 
a közel 6 órás periódusú ingadozások után 5 nappal erős, 3 napos vízhozam 
csökkenés előzi meg az árvízvégi árapály-ingadozást. Feltételezzük, hogy ez a 
gyakori jelenség az cles hozam csökkenések kisvízi megfelelője cs szinten a 
törésrács nyitásából származik. Ezt a változást azonban nem az árapály-jelenség 
működése hozta létre, hanem a terhelésből felszabadúló kőzetblokkok
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árvízvégi átrendeződése. Ennek során a blokkok a beszűküléssel csökkenő belső 
súrlódás következtében kezdik felvenni az oldalirányú tágulás miatt deformált 
eredeti állapotukat. Hatására a lörésrács-mozgás visszafordult és ismét áthaladt 
a legnagyobb hézagtérfogatú köztes állapoton, ami ebben a helyzetben 
szükségképpen vízhozam-csökkenésre vezetett. Állításunkat az a tény igazolja, 
hogy a nyírómozgások már 1979 május 19-20-án átfordulnak a nagy hozam- 
csökkenést okozó ellentétes változásba. Ez a meglepő esemény azért jöhetett 
létre, mert a változások kezdetén a törésrács állapota ekkor nagyon közel volt 
a köztes állapothoz, mivel a kiürülés üteme a második és a harmadik árapály
ingadozási időszak között már erősen lelassult. Ezért a blokkok igen csekély 
alakváltozása is elegendő volt a törésrács ellenkező irányú elmozdításához.

Az erős hozamcsökkenés május 24-én hirtelen ért végett. Ezt a 
szokatlanul erős mikrotektonikai változások okozták. Lehet,hogy ennek volt 
következménye az este 19.25-órakor kipattant földrengés is. Az ezután 
következő közel 6 órás periódusé vízhozam-változás (11 .(III.) ábra) május 27-én 
átcsapott 12 órás periódusé hozam-ingadozásba, majd május 31-ig ellentétes 
változás figyelhető meg luniszoláris- és a hozam-ingadozás között. Ezek a 
tények a viszafordulás további bizonyítékai. Csak június 2-án tér vissza a karszt 
húzott állapotba, mivel ekkor már dagály időszakában jön létre a hozam 
növekedés. A május 29-én és június 1-én látható egyre növekvő időtartamú 
ingadozási szünetek jelzik, hogy a növekvő belső súrlódás miatt rövidesen leáll 
a fótörésrendszer árapály-ingadozása (az ingadozás periódus-ideje véletlen 
jelleggel megnyúlik). A függőleges nyíró-mozgás már június 4-én, a vízszintes 
nyíró-mozgás pedig csak június 14-én fordult vissza az árvízi hozamcsökkenést 
követő eredeti mozgás irányba. A kiürülést követő változással ellentétes irányú 
mozgást e periódusban a blokkok vissza-rendeződésének a törésrács csukódás 
üteménél jóval erősebb, ellentétes és egyidejű nyíró mozgása hozhatta létre.

Kis vizek időszakában azért nem észlelhető árapály - ingadozás a 
forráshozam változásban, mert szélsőségesen húzott állapotban már nemcsak 
a kiszorítható vízmennyiség hiányzik a főtörés rendszerből, hanem a 
forráshozam árapály-ingadozását működtető, érdemi hézagtérfogat változást 
okozó törésrács zárás és nyitás sem tud már kialakulni az ismét megnövekedett 
nagy belső súrlódás miatt. A karszt kisvízi állapotában ugyanis hasonló 
jelenségek lépnek fel, mint a nagy árvizek telőzésének időszakában.

A forráshozam változásban az árapály-ingadozás időszakos 
megjelenésének oka tehát a csapadék-terhelés hatása, amely a főtörésháló 
rácsának kismértékű összenyomásával és széthúzásával időben és térben is 
megváltoztatja a blokkrendszer belső súrlódását. Másrészt a hozam-változásban 
található árapály-ingadozás csak azért alakulhat ki, mert a csapadék terhelés a
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fótörésrendszert olyan kis belső súrlódási! állapotba tudja vinni, amely 
helyzetben már az árapály-jelenség jóval kisebb mértékű hatása is képes 
működtetni a törésrácsot. Csak ilyen, az egész karsztra kiterjedő, egyidejű 
törésrács mozgás tud érdemi hézagtérfogat változást előidézni a karsztban, és 
árapály-ingadozást okozni a forráshozam-változásban.

Az "összecsukható lörésrács" modell - úgy tűnik - elfogadható mértékű 
valóságtartalmát az a körülmény is jelzi, hogy felhasználásával nemcsak a 
probléma felvetés kérdéseire lehetett reális választ kapni, hanem a tárgyalás 
során felmerült egyéb jelenségek okát is tisztázni lehetett.

Л litoklázis-flukluáció és a luniszoláris változás közötti (9. ábra), a 
karsztvíszint és a luniszoláris változás közötti (Maucha L. 1973,1977), valamint 
a keresztirányú dilatáció es a forráshozam árvízi felfutása ill. kiürülése közötti 
(1 Lábra: 79.04.27.,05.19) fázisváltás minden cselben azzal indokolható, hogy 
kisebb, vagy nagyobb csapadék felszínre jutása, vagy a kiürülés előre haladása 
következtében a törésrács átment a húzott és nyomott állapot határán.

Az éles vízhozam csökkenések helyett 1977-től kezdve egyre gyakrabban 
éles vízhozam növekedéseket találtunk az áradások tetőzésekor, vagy telőzések 
után a Kis-Tohonya-forrás vízhozam rcgisztrálumain (6.ábra,legalsó diagram). 
Ugyanakkor az áradások idősorában nem jelentek meg a korábban megfigyelt 
közel 6 órás és árvízvégi ingadozások sem. A jelenség magyarázatára felmerült 
az az elgondolás, hogy az 1980-tól kezdődő erősen aszályos időszak miatt a 
karsztrendszer blokkokban tározóit vízkészlete már kisvízi átlag alá csökkent. 
Ennek hatására a karsztos kőzettömeg súlycsökkenése átlagosnál nagyobb 
izoszlatikus emelkedésére vezetett. Emiatt a rendszer alapállapota is a 
korábbinál húzoltabb állapotba került. Ennek következtében a forrás áradásokat 
létrehozó nagyobb csapadék terhelések már nem tudják nyomott állapotba vinni 
a rendszert, hanem legfeljebb csak a legnagyobb hézagtérfogatú állapotba. Ilt,- 
niint tudjuk -, csak vízhozam növekedés jöhet létre apálykor és dagálykor is. 
Ilyen helyzetben nem jöhet létre közel 6 órás periódusé ingadozás, mert 
folyamatosságához kis súrlódásé állapotra lenne szükség. Ezzel szemben 
ilyenkor nagy belső súrlódást kelt a kőzetblokkok között azok oldalirányú 
tágulása a nagy csapadék által okozott függőleges terhelés miatt. Ez az oka 
annak, hogy éles vízhozam csökkenések helyet éles vízhozam növekmények 
alakulnak ki, és hogy ismét csak véletlen jellegű árapály-ingadozás jöhet létre. 
E jelenség létezésének valószínűségét alátámasztja az a megfigyelés is, hogy az 
clcs hozam növekményekhez is tartozik földrengés tevékenység az cselek 20 %- 
ában.
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Az "összecsukható törésrács" modell alkalmazása tehát arra az uj 
eredményre vezetett, hogy a karsztos árapály-jelenség közepes csapadék terhelés 
esetén dagálykor és apálykor is hézagtérfogat csökkenést okoz a karsztos 
kőzetben. A hézagtérfogat maximuma ilyenkor a luniszoláris görbe inflexiós 
pontjainak közelében alakul ki (10.ábra: 71.04.16.). Nagy csapadék terhelésnél 
apály, kis csapadék terhelésnél dagály hoz létre hézagtérfogat csökkenést 
(11. ábra) A csapadék-terhelés kisvíz időszakában először hézagtérfogat 
növekedést, utána csökkenést okoz. (1 Lábra: 79.04.26-29.). Nagyobb hozamnál 
a terhelés csak hézagtérfogat csökkenésre vezet. Ezeket a porozitást befolyásoló 
aktuális mikrotektonikai változásokat a mérési eredmények minden tekintetben 
igazolták.
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STUDIES ON THE MECHANISM OF TIDAL PHENOMENA IN 
KARSTIFIED ROCKS IN THE VASS IMRE CAVE

by

L.Maucha

SUMMARY

Evidence of tidal lluelualion was detected in the yield changes of four springs 
emerging in the Aggtelek karst area. Fluctuations attributed to tidal effects were 
observed in the yield of the Kis-Tohonya spring at the beginning, middle and 
end of the recession period after storm triggered floods. Following the peak of 
the flood hydrograph sudden yield drops, in the middle period of recession yield 
fluctuations of appr. 6-hour period, while towards the end of the falling limb 
a succession of yield increases were registered repeatedly. Continuous 1  ̂ - 24 
hour fluctuations in the karstwater level, at mean water close to 6-hour tidal 
fluctation were also observed. According to the most recent measurements, the 
amplitude of walerlevel changes caused by tidel effects was 15 cm in dolomite 
and 2 cm in limestone.

For exploring the mechanism of the phenomenon, a measuring station on 
lilhoclase fluctuation was established in a passage developed along one of the 
main faults in the Vass Imre cave. The instruments were set up to enable 
expansion between the' opposite cave walls, further horizontal-vertical shear 
displacements to be measured with 0.1 micrometer accuracy. The expansion 
movements were found to describe in à manner similar to gravimeters the time 
serices of lunisolar fluctuations in identical and opposite phases as well. The 
shear displacements, on the other hand, were found to change parallel and 
opposite to the yield lime series of the Kis-Tohonya spring which drains the 
cave. The relative rock movements along the cave varied from 0.5 to 5 
micrometers. The measurement data provided clear evidence that relative 
movements of the rock masses situated on the two sides of the lilhoclase were 
caused not only by the tidal phenomenon of the crust, but also by the weight of 
precipitation. It was of interest to clear the mechanisms by which this particular 
interaction is realized.
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The main fault network dissects the Aggtelek karst into elementary rock blocks 
of rd. 50 by 50 m area in plan. Compression at low tide and expansion at high 
tide causes the fault network to perform movements resembling those of a 
collapsible grid. In the course thereof the approximately square basic pattern of 
the elementary blocks is changed to a trapezoidal form both by tension during 
high tides and bv compression durine low tides. The reason why the shear 
displacements of the lilhoclasc fluctuations follow the shape of the hydrograph 
of spring yields is that the same movement of the fault network is caused also 
by precipitation falling on, and infiltrating from, the surface, and subsequently 
by the depletion of the karst. These latter movements are, however, larger by 
one order of magnitude than the former. The weight of precipitation is 
sufficiently large to cause, under the principle of isoslalics, 1-2 mm depression 
and horizontal compression of the karslified rock mass. As a consequence 
thereof, the precipitation load is capable of controlling the development of the 
different kinds of tidal fluctuation.

After the passage of the hydrograph peak, the tide causes an increase of the 
pore volume by expanding the fault network for a few hours. This results in the 
sudden yield drops. However, the compressed system has a higher internal 
friction, and for this reason these changes appear in a random manner in 
periods, when internal friction is reduced by scizmic effects. On the boundary 
of the lensioncd-compressed slates (where the pore volume is largest), the fault 
network is contracted in high- and low tide periods alike, which leads 
necessarily to the development of the rd. 6 hour period in yield fluctuation (the 
tidal period is halved). At the end of the hydrograph the system is in a 
tensioned slate (this being the normal stale). Under such conditions high tides 
can and do cause yield increases of 12 hour or longer period alone.

The "collapsing fault grid" model has thus provided an explanation for the 
phenomenon that in the case of a normal precipitation load the karst tidal 
phenomenon results in a decrease of rock porosity at high- and low tides alike. 
In such periods maximum pore volume oceurs around the point of 
countei flexure on the lunisolar curve. At high precipitation loads it is the low 
tide, whereas at low loads the high tide, which cause the pore volume to drop. 
In low-water periods a precipitation load will cause first an increase, then a 
decrease in pore volume, while at high loads the porosity is decreased only. 
The influence of these actual microlectonic changes on pore volume was 
verified in all respects by the measurement data.
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