
AZ AGGTELEKI-KARSZTON FOLYÓ ÉSZLELÉSEK ÉS MÉRÉSEK

Dr.Váncsa András Lajos

Az Aggteleki-hegység viszonylagos zavartalansága miatt hazánkban szinte 
csak itt tanulmányozhatók a közvetlen emberi befolyástól gyakorlatilag mentes, 
természetes állapotú karsztfolyamatok. Ezért az Aggteleki-hegységet referencia 
területnek lehet és kell tekinteni a jövőben is, és ennek megfelelően kell a 
karszthidrológiai méréseket és egyéb kutatásokat végezni.

Tekintettel arra, hogy az Aggteleki-karsztvidék átnyúlik a Szlovák 
Köztársaság területére, az észlelések-mérések, a kutatómunka határvizi kérdést 
is érint, minőségi-mennyiségi téren egyaránt.

Az Aggteleki-karszton létesített jósvafői Karsztvízkutató Állomás 
megépítését, az állomáshálózat kialakítását a Budapesti Műszaki Egyetem kezdte 
meg Papp Ferenc egyetemi tanár szervező munkájának köszönhetően, Reischl 
Antal egyetemi tanár tervei szerint, 1957-ben.

A hidrometeorológiai észlelőhálózat kiépítésében és üzemeltetésében az 
első lépést a meteorológiai klímaállomás felállítása jelentette. Ezt követően az 
észlelési elemek és az állomások száma évról-évre nőtt.

A kutatóállomást 1968-ban a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 
vette át üzemeltetésre és jelentős mértékben kibővítette a karszthidrográfiai 
észlelések körét.

A vízrajzi észlelőhálózat decentralizálása kapcsán - főhatósági 
rendelkezésnek megfelelően - 1985. április 1 -tol az Északmagyarországi Vízügyi 
Igazgatóság vette át a kutatóállomás és a mérőhálózat üzemeltetését. 
Igazgatóságunk szervezeti keretében a vonatkozó üzemelési feladatokat a 
Vízgazdálkodási Osztály Vízrajzi Csoportja látja el.
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Az átadás-átvétel alkalmával az észlelések és a mérések körei az 
alábbiakban lettek meghatározva:

12 forrás folyamatos hozamregisztrálása, hetenkénti 
hőmérséklet mérése

3 forrás naponkénti vízhozam- és hőmérséklet-mérése
2 karsztkűt vízszint-regisztrálása
4 víznyelőnél hozamregisztrálás
2 barlangi pataknál hozamregisztrálás és hetenkénti 

hőmérséklet-mérés
5 állomáson napi csapadék- és hóvastagság mérés
9 állomáson csapadékösszeg-mérés
a jósvafői műszerkert üzemeltetése (párolgás- és hómérés).

A felsorolt üzemeltetési feladatoknak azóta is folyamatosan eleget 
teszünk. A hálózat működtetésére évente 2.0-2.2 millió forintot fordítunk, de 
számos egyéb módon is hozzájárulunk a működtetéshez. így pl. a Vízrajzi 
csoportunk külön biztosítja az észlelési segédanyagokat, a szükséges műszerek 
pótlását, alkatrészeket. A jósvafői karsztkűt felújítása 1992-ben történt meg 1 
millió forint ráfordításssal. Az észlelőhálózaton Igazgatóságunk és a VITUKI 
rendszeresen végez műszerhitelesítéseket és ellenőrző vizsgálatokat. A mérési 
adatokat ellenőrizzük, azok elsődleges feldolgozását elvégezzük és az így nyert 
adatokat évente egy alkalommal a VITUKI Vízrajzi Adattára rendelkezésére 
bocsátjuk. (Lévén az észlelőhálózat egy része törzsállomás, azok részei az 
országos törzshálózatnak is).

A területen végzett észlelések eredményei és ezek elsődleges feldolgozási 
adatai hozzáférhetőek és nyíltak, azokat kérésre mind az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatósága, mind a területileg illetékes önkormányzatnak bármikor 
kézséggel bocsátjuk rendelkezésére. Igazgatóságunk az Aggteleki Nemzeti Park 
munkáját eddig is segítette és ezután is segíteni szándékozik.

A Jósvafői Karsztvízkutató Állomás és észlelőhálózat tehát az átvételt 
követően beépült Igazgatóságunk vízrajzi észlelőhálózatába, vízgazdálkodási 
tevékenységébe és feladatkörébe. A munkálatok költségeit azóta is 
Igazgatóságunk fedezte, illetve fedezi egyre nehezedő gazdálkodási körülmények 
között. (Itt kell megemlíteni, hogy a vízügyi ágazat 1965-tól kezdődően számos 
kísérleti és tájjellemző területet hozott létre, melyeket anyagi okokból az 1980- 
as évek óta sorra megszüntettek!) Véleményünk szerint Igazgatóságunk az 
üzemelési feladatokat szakszerűen és eredményesen látja el, ami garanciát jelent 
e mérések-vizsgálatok folytatásához. Ez természetesen nem zárja ki, hogy ott
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mások, pl. az Aggteleki Nemzeti Park érdekeltségi körükbe eső kutatásokat 
folytassanak, felhasználva a vízgazdálkodási észleléseket-méréseket.

A területen folyó karszthidrológiai vizsgálatok mellett - hacsak röviden 
is, de - utalnunk kell:

az ELTE karszthidrológiai vizsgálataira 
a KLTE növény - és állattani kutatásaira 
a GGKI földrengés-vizsgálataira, valamint 
a kutatóállomás kutatóbázis jellegére is, 

hiszen a kutatóállomás a karsztvíz megfigyelése-tanulmányozása mellett számos 
egyéb kutatásnak is színtere.

A KLTE munkatársai a terület biológiai értékeinek feltárásakor a 
kutatóállomást használták bázisul. A kutatóállomásnak fontos szerepe van a 
szakmai utánpótlás-képzésben is, mivel már eddig is sok középiskolai diák és 
egyetemi hallgató szakmai gyakorlatának adott otthont. A KLTE tavasztól őszig 
terjedően végzi karsztvidék-kutatásait, a nyári időszakban nagyobb hallgatói 
létszám részvételével. Munkájukat segítendő - minimális térítési díj ellenében - 
szállást, tisztálkodási lehetőséget, feldolgozó-értékelő lehetőséget biztosítunk. 
Kutatási célból igénybe veszik még a kutatóállomást barlangkutatók, rovar- és 
Iepkegyüjtők és más intézmények is.

A területen az Országos Meteorológiai Szolgálattal közösen meteorológiai 
állomást is működtetünk. Összetett munka folyik tehát a területen, amely 
legjelentősebb életelemünknek, a még tiszta víznek egyik hazai lelőhelye.

A karsztvízkészletek iránti egyre növekvő érdeklődés gyakorlati alapja 
azoknak egyre fokozódó gazdasági jelentősége, hiszen:

felszini vizeink nagy szennyezettségnek kitettek,
lassú utánpótlódásd vizeink túlzott mértékű kitermelése káros
vízminőségi következményekkel jár,
parti szűrésű vízkészletünk nincs minden folyónk mellett, ezért az 

évente megújuló - még jó minőségű - karsztos ivó- és fürdővizek a vízellátás 
fontos alapját képezik. Tudomásunk szerint a jósvafői hálózat az egyetlen az 
országban, amely karsztos terület ilyen részletes mérési eredményeivel adatokat 
szolgáltat más karsztos területek vízgazdálkodási vizsgálataihoz.

Ezen a hálózaton végzett észlelések eredményei emberi hatásoktól még 
csak kis mértékben befolyásoltak, a területen a közel természetes állapotok
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vizsgálhatóak.

Az Aggteleki-karszton kialakított jósvafői Karsztvízkutató Állomás és a 
hozzátartozó hidrometeorológiai mérőhálózat hazánk egyik olyan referencia- 
területe, amely 30 évre kiterjedő folyamatos forrásmérései következtében az 
országos karsztvízkészlet-becslés pontosításának alapjául szolgál. Az elmúlt 
évtizedekben folytatott tevékenység egyik kiemelkedő eredménye éppen annak 
megállapítása volt, hogy az antropogén hatásoktól mentes karsztterületeken is 
jelentős forráshozam-csökkenések következtek be az elmúlt húsz évben. Az 
évszázad legnagyobb aszályának időszakában olyan szélső értékeket jelentő 
adatok birtokába juthattunk, melynek ismerete a vízgazdálkodás egyik 
alappillére. Az aszályos időszak, majd az azt követő feltöltődési időszak 
egyébként is megismételhetetlen és rendkívül fontos a karszthidrológiai 
kutatásokban. Joggal remélhetjük tehát, hogy a jövő kutatásai is hoznak új 
eredményeket a vízgazdálkodás e sajátos és Igazgatóságunk részéről továbbra 
is kiemelten kezelendő szakterületén.
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