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ÖSSZEFOGLALÁS
A Bükk-hegy ségi karsztforrúsok elszennyeződése nagyobb mértékben 1950-ben kezdődött és a következő 

években fokozatosan növekedett. Az 1969-ben megkezdett vizsgálatok és munkálatok ezt a folyamatot megál
lították, illetve ütemét csökkentették. Jelenleg a víznyelők látszanak a legveszélyesebb szennyeződési helyeknek, 
ezért a legfontosabb feladat az ott belépő vizek szennyezettségének csökkentése és megszüntetése.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a fedett karsztok fedőköze te i is mind jobban elszennyeződnek. E folyamat 
megállítására hathatós intézkedések szükségesek, mert különben a karsztvízvédelem később szinte megold
hatatlanná válik. A Bükk-hegység karsztjának természetvédelmi területté való kijelölése a vízgyűjtő területek 
hatásos védelmét is megoldhatja.

Miskolc város vízellátása legnagyobbrészt a 
Bükk-hegység karsztforrásaiból történik. A víz
ellátás céljaira szóba jöhető jelentősebb források 
vizét már foglalták, vízellátás céljaira igénybe vették.

A foglalt forrásoknak — az eddigi vizsgálatoknak 
megfelelően — kijelölték belső és külső védőterü
letét, meghatározták és körülhatárolták hidro
geológiai védőterületüket, illetve vízgyűjtőjüket 
(7., 8.). A nem foglalt források védelmére azonban 
az általános vízvédelmi előírásokon túlmenően 
konkrét intézkedések nem történtek.

A bükki karsztforrások, a rendelkezésre álló 
régebbi adatok szerint (50—60 év) tiszták, vagy 
időszakosan voltak szennyezettek. Az időszakos 
szennyeződéseket a víznyelőkkel hozták összefüg
gésbe, és kapcsolatot kerestek a csapadék és a for
rás szennyeződése között. (3., 4., 10.)

Ez a kapcsolat nem volt egyértelmű, mert csak 
bizonyos esetekben (úgy véljük, főleg intenzív 
esőzések után) észlelték a források vizének zavaroso- 
dását, opálosodását és szennyeződését.

A szennyeződések fokozódása, állandósulása és 
emberi tevékenységgel összefüggő kapcsolata újra 
felvetette azok okainak felderítését, csökkentését 
vagy növekedésének megszüntetését.

Ebből a célból összefüggésvizsgálatokat végeztünk 
a miskolci Városi Vízmű vezetőinek megbízásából 
a miskolc-tapolcai források (1), a diósgyőri forrá

sok (2), az Anna-források (3) és Garadna-forrás (4), 
Szinva-forrás (5) környezetében és vízgyűjtőin (9, 
10, 11, 12). (1. ábra). A sokrétű összefoglaló 
tanulmányokból — amelyeket munkaértekezleten 
megvitattunk — csupán azokat a tapasztalatokat 
vagy újabb adatokat kívánjuk közölni, amelyeket a 
víz tisztaságának védelmében elvégezni kívánatos
nak tartunk.

A Bükk-hegység hidrogeológiai ismeretességében 
egyik leginkább vitatott rész, hogy a vízjáratokban, 
barlangjáratokban, kőzettörési rendszerekben van-e 
összefüggő karsztvíztömeg, kialakult-e összefüggő 
karsztvízszint.

Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez sok támpontot 
kaptunk a kőbányászathoz kötött hidrogeológiai 
kutatás adataiból (Nagykőmázsa, Mexikó-völgy, 
Nyavalyás-hegy) és a regionálisnak mondható ösz- 
szefüggésvizsgálatokból. (4, 6, 7, 9, 10, 11, 12.)

Eddig ugyanis az volt a feltevés, hogy a karsztos 
vonulatokat vízzáró kőzetsávok zárják (szigetelik) 
el egymástól, és a vízjáratok (barlangjáratok, át
menő barlangok), mint különálló hidraulikai egy
ségek (csőhálózatok) vezetik egymástól függetlenül 
a karsztvizet a beszivárgási helytől a forrásokig 
(forrásszintig), illetve a hegységperemig. Ezt a ré
gebbi elszigetelt összefüggésvizsgálatok is alátámasz- 
ották, mely szerint az egyes víznyelők vize csak egy 
vagy néhány forrásban jelentkezett.
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1. ábra. A Bükk-hegység EK-i részének jelentősebb karsz/forrásai és víznyelői

Az újabb megfigyelések viszont azt mutatják és 
bizonyítják, hogy a hegységperemeken (Miskolc- 
Tapolca—Diósgyőr), a hegység belsejében az erózió
bázis közelségében található források környezetében 
(Szinva, Garadna, Margit (6), Anna) összefüggő 
karsztvíztömeg van, ahol kialakult az összefüggő 
karsztvízszint. (Támaszkodó karszt, 2, 6, 9, 11). 
Nagyobb összefüggő víztározó testek, területek 
(vízgyűjtők) ott alakultak ki, ahol a lényeges víz
vezető járatok nagy mélységben az erózióbázis 
közelségében a hegység fő, K Ny-i törésirányával, 
illetve a karbonátos és vízzáró kőzetsávok K Ny-i 
csapásirányával megegyezőleg kialakultak (Mis
kolc-Tapolca—Diósgyőr—Anna források) (1. áb
ra.)

Az erózióbázis felett nagyobb magasságban levő 
források mindenkor elkülöníthető vízgyűjtő terü
lettel rendelkeznek. Forráshozamuk erősen változó. 
Vízsebesség-értékük igen nagy, pl. Sebes-forrás (7).

Előfordul olyan átmeneti eset is, hogy bizonyos 
felső járatok a hegység belső részében kialakult 
vízjáratokat bizonyos magasság felett megcsapol
nak, pl. Eszperantó-forrás (8) (1. ábra). Ilyenkor a 
forrásszint felett elhelyezett nyomjelző anyag a 
magasabban levő forrásokban is megjelenik, a 
forrásszint alatt vagy közelségében elhelyezett 
nyomjelző anyag azonban csak a mélyebb szinte
ken fakadó forrásokban mutatható ki (Anna —Diós
győri források). ( I . ábra.)

Ugyancsak lényegében körülhatárolhatok azok
nak az erózióbázis szintjén fakadó forrásoknak a

vízgyűjtő területei, melyek átmenő barlangjai lép
csősek, É, ÉK —DNy-i irányúak. Ilyenkor a víz
nyelők legtöbbször más jellegű kőzetsávban vannak, 
mint a források és közöttük a kapcsolatot vízzáró 
kőzetek törésvonalai biztosítják. Ilyen források pl. 
a Garadna-forrás, Sebesvíz-forrás, Margit-forrás 
stb. (1. ábra.)

Ebben az esetben is azonban úgy látjuk, hogy dolo
mitos kőzetekben forrásközeiben kialakult a karszt
vízszint, pl. a Margit-források környezetében.

Ezek a felismerések vízminőség védelem vonatko
zásában rendkívül fontosak, mert azt bizonyítják, 
hogy az egyes források vízgyűjtő területei, illetve 
vízgyűjtő területüknek védelme elszigetelten (külön
állóan) nem oldható meg, hanem nagyobb területen 
(együttesen) szükséges a víz minőségének védelme.

A Keleti-Bükk forrásainak esetében a szakem
berek körében vitatott kérdés, hogy a források víz
minőségének romlása, szennyeződésének növeke
dése a forrásközeiben vagy a forrás hidrogeológiai 
vízgyűjtőjén (hidrogeológiai védőterület) történik-e 
jelentősebb mértékben. Erre a kérdésre is választ 
tudunk adni az elmúlt évek vizsgálatai alapján.

A forrásközeiben levő szennyeződési gócok lát
szanak veszélyesebbnek egyrészt a forrásközeli 
összefüggő karsztvízszint miatt (itt ugyanis a szeny- 
nyeződés könnyen eljuthat a forrásig), másrészt 
mert a felszíni folyóvizektől eltérően — a rövid tá
volság miatt — nincs lehetőség az öntisztulásra.

Sajnos a Miskolc város vízellátására foglalt for
rások olyan jellegűek, hogy forrásközeiben sem
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biztosítható a megfelelő környezetvédelem (miskolc
tapolcai források, diósgyőri Tavi-forrás, lillafüredi 
Anna-források környezetében). A megfelelő védő
területek kialakításához a Városi Vízműveknek igen 
hathatós anyagi és erkölcsi támogatásra volna szük
sége.

A bükki források vízutánpótlásukat a vízgyűjtő
jükön lehullott és beszivárgott csapadékvízből kap
ják. Termális vízre utaló nyomokat, mélységi víz
ből történő vízutánpótlást csak a mélyebb karszt- 
ban találunk. Az utánpótlás a csapadékvízből há
romféle módon történhet:

1. koncentráltan (víznyelőkön át és azokból a 
töbrökből, amelyeknek vízgyűjtő területe min. 100 
hektár);

2. sávment/ beszivárgási helyeken, vetődéseken 
(főleg völgyekben) és kőzethatárok mentén;

3. területi beszivárgás vízvezető nyitott vagy fe
dett karsztfelszínen.

I. A koncentrált víznyelők között a szennyeződés 
különböző nagysága szerint megkülönböztetünk:

1.1. állandóan működő (ezek általában búvó
patakok),

1.2. időszakosan, de hosszabb ideig működő (csak 
nyári hónapokban nem nyelnek),

1.3. csapadék után hosszabb ideig működő és
1.4. csapadék után rövid ideig működő víznyelő

ket.
(Az 1, 2. pontba tartozó víznyelőket a térképeken 
jelöljük).

1.1 Az állandó víznyelők valamely magasabb hely
zetű karszt vagy rétegforrás, illetve felszíni víz
folyás vizét nyelik el (búvópatakok). Ha patak vi
zét megvizsgáljuk (ezt három helyen végeztük el: 
Mexikó-patak (1), Kaszás-kút (2). Bolhás (3) (1. 
ábra), akkor azt látjuk, hogy forrásközeiben a for
rás, illetve a patak vize kémiailag és bakteriológia i- 
lag is kifogástalan vagy csak gyengén szennyezett. 
A víz fokozatosan szennyeződik, így nyelőközeiben 
bakteriológiailag erősen szennyezetté és kémiailag 
is kifogásolhatóvá válik. A Mexikó-patak vizében 
pl. a coliszám/100 ml számlálhatatlan, előfordul a 
Faecal coli, Pseudomonas aeruginosa. Proteus, és 
nitrátot, nitritet, szulfátot is a megengedettnél na
gyobb mennyiségben tartalmaz.

A Mexikó-patak Bükkszentlászlón keresztül fo
lyik (szennyeződik), majd az I. térképen jelölt helyen 
vize elnyelődik.

1.2. Az időszakos víznyelők vize a felszíni folyási, 
szivárgási szakaszon kevésbé szennyezett, mert a 
víznyelés (nyelő működés) arra az időszakra esik, 
amikor az emberi látogatottság a legkisebb. A szeny- 
nyeződés, vízzavarosodás ilyenkor leginkább a ta
lajból történik. A vízjáratok kezdeti szakaszán azon
ban, egyrészt régebben a természetes úton beju
tott, másrészt a nyelő környezetében lerakott szemét 
bemosása, felhalmozódása, majd szerves anyagának 
bomlása révén a víz erősen szennyezetté válhat.

1.3., 1.4. A csapadékvíz hatására hosszabb vagy 
rövidebb ideig működő nyelők kevésbé okozhatnak 
szennyezést, mivel a nyelő legtöbbször nem nyitott 
hanem fedett (eltömődött), ami bizonyos szűrő
hatást fejt ki. Környezete kevésbé látogatott.

2. A sávmenti beszivárgások főleg völgy talpakon 
jelenthetnek szennyezési gócokat, ha a völgyek ál
landóan vagy ideiglenesen vizet vezetnek, attól füg
getlenül, hogy a völgy csapásiránya a szerkezeti 
vonallal megegyezik-e vagy azzal párhuzamos.

3. A területi beszivárgások területén szennyeződés 
akkor nagyobb nagyságrendű, ha a karsztosodó 
kőzeteket vízáteresztő képződmények fedik, és a 
fedőtalaj szennyezett. Ezt a szennyeződést ezideig 
jelentéktelennek minősítettük, azonban egyes terü
leten ahol az emberek általában nagyobb szám
ban jelennek meg, és az emberek, állatok hosszabb 
ideig tartózkodnak — jelentőssé válhat.

Ennek bizonyítására több helyen (Miskol-Tapol- 
ca. Várhegy környékén) megvizsgáltuk a fedőkép
ződmények (törmelékes, laza üledékek) szennyezett
ségét :

a) zárt,
b) emberek által kevéssé és
c) sűrűn látogatott területeken.
A kőzetek savas kémhatásúak és anaerob jelle

gűek.

S /  e n n v e z e t t seg :
Coli Összcsíra Prote- Szennyező-
szám us dési fok

a) esetben 40- 10- gyenge
60 30 000

b) esetben 230- 250 (XX)- van közepes
330 850 000

c) esetben 2400 - 457 000 van erős
43000 2 754 (XX)

(A szennyezettségi fok határértékei a területre 
általunk javasolt kifejezések).

Ezen vizsgálatok eredményei a fedett vagy nyitott 
karszt (beszivárgó terület) fokozatos elszennyező
désének lehetőségére, illetve veszélyére hívják fel a 
figyel met.

A beszivárgott víz a földalatti járatokban a tér
képen rajzolt feltételezett fő áramlási irányokban 
jut el a forrásokig, illetve táplálja a talaj- és réteg
vizeket (1. ábra).

A nagyobb vízjáratok, átmenő barlangok vize 
nagy sebességű. (Más karsztos területen kisebb érté
keket mérnek). A bükki nyomjelzések alapján a 
vízsebesség-értékek az alábbiak:

V m in V közép V m ax
1,06 150 m/ó 6.3 167,4 m/ó 10,0-189,0 m/ó

A víz szennyezettségét a szennyeződés intenzitá
sán kívül az is befolyásolja, hogy a beszivárgott 
szennyezett víznek megvan-e az öntisztulási lehe
tősége.

A földalatti szivárgó vízbe, ha bejutnak a baktériu
mok, ott sokáig életképes állapotban maradnak, 
mert a föld alatt, különösen a mélyebb rétegekben 
mozgó és tározott vizek szaprofita flórája sokkal 
szegényebb, mint a felszíni vizeké. A felszínalatti 
vizeknél ezenkívül a napsugárzás baktericid hatása 
sem érvényesülhet.
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Az elmondottak alapján tehát látjuk, hogy a szeny- 
nyezettség mértékét a szennyezettség intenzitásán 
kívül a víz sebességértékei is befolyásolják. Elsősor
ban tehát azokat a beszivárgási helyeket (nyelőket) 
védjük, amelyeken keresztül a szennyeződést bi
zonyítjuk, és a szennyezett víz hamar juthat el a 
forrásokig. Ezek: Juhdöglő-völgyi-víznyelő (4), 
Nagykőmázsai-víznyelő (5), Mexikó-völgyi-víznyelő 
(1), Fényeskői-víznyelő (6), Y-völgyi-víznyelő (7), 
Bolhási-víznyelő (3), Jávorkúti-víznyelő (8). (I. áb
ra).

*

O s s z  e f o  g l a l v a elmondhatjuk, hogy első
sorban a források környezetének védelmét kell biz
tosítanunk. Gondoskodjunk az állandó és hosszabb 
ideig működő víznyelők szűrőzéséről. A felszíni vi
zeket, patakokat csővezetékben kellene a víznyelők
be vezetni.

Védjük a nem állandó víznyelőket a szemét le
rakástól, behordástól. A csak esőzés után működő 
szűrő réteggel rendelkező víznyelőket kerítsük el.

A sávmenti erős beszivárgású völgyekben a szemét 
lerakását, felhalmozódását meg kellene tiltani.

Gondolni kell arra is, hogy egyes — sokak által 
látogatott — területeket (az ún. kirándulóhelyeket) 
ne víznyelő területén vagy környezetében jelöljük ki.

Dr. Juhász András 
Borsodi Szénbányák 
H—3530 Miskolc, G eró u. 16.
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POSSIBILITIES FÓR PROTECTING WATER
QUALITY IN THE KARSTIC SPRINGS OF 

THE BÜKK MOUNTAINS

The water supply of Miskolc, Hungary’s second 
largest city, is done fór the most part from the kars- 
tic springs of the Bükk Mountains. The protection 
and catchment areas of the springs have been delin- 
eated. In spite of water protection measures the 
pollution of the Bükk Mountain’s karstic springs 
has steadily increased since 1950. The investigations 
and protective operations launched in 1969 resulted 
in stopping this unfavourable process or, at least, 
in reducing its rate. At present it is the sinkholes. 
where the athmospheric precipitations enter in a 
concentrated form the hydrological System of the 
karst, that seem to be the places most liable to pollu
tion. Consequently, to reduce oreliminate the degree 
of pollution of the waters entering them is the most 
important task to solve.

Another unwanted process consists in the in- 
creasing pollution of the overburden of buried karsts. 
The author proposes efficient anti-pollution mea
sures, fór in case of delay, the protection of the 
purity of karstic waters may, sooner or later, become 
unfeasible.

BOJMOyKHOCTb COXPAHEHHR 
KAHECTBA BO^bl KAPCTOBblX MCTOH- 

HHKOB TOP BIOKK

BoaocHaőaceHHe ropOAa MnuiKoubua, BToporo 
KpynHeMLuero ropoAa BeHrpHH, ocymecTBjuieTCH 
őojibiueM HacTbio 3a cneT KapcTOBbix h c t o h h h k o b  
rop E io k k . BbmejieHbi 3auiHTHbie ynacTKH h c t o h 
h h k o b  h  OKOHTypeHbi hx  oőJiacTH nHTaHHB. He- 
CMOTpH Ha B0A03amHTHbie MeponpHBTHa, c 1950 r. 
ycHJiHJiocb 3arp«3HeHHe KapcTOBbix h c t o h h h k o b  
rop E io k k . MccjiejiOBaHHíi h paőoTbi, HanaTbie 
b 1969 r., ocTaHOBHJiH 3t o t  HeőJiaronpHBTHbiH 
npouecc h jih  3aMexuiHjiH erő TeMn. B HacTOjmiee 
BpeMH Hanőojiee onacHbiMH m c c t u m h  3arpH3HCHHH 
OKa3a;iHCb BOítonorjiouiaiouiHe KapcTOBbie Bopon- 
KH, B KOTOpblX aTMOC(J)CpHbie OCâ KH KOHUeHTpHpO- 
BaHHO nocTynaioT b rniiporeojiorHHecKHH peatHM 
KapCTOB. Cjie^oBaTejibno, Bâ KHenmaH Tajiana 3a- 
KJHOHaeTCB B yMeHblHCHHH HJ1H yCTpaHCHHH 3a- 
rp«3HeHHH nocTynaiouiHx b 3t h  b o p o h k h  b o a .

/fpyroíí HeŐAaronpHHTHbiH npouecc npoBBJiHeTCH 
b t ó m , h to  nopoubi, nepeKpbmaiouiHe KapcTbi, Bee 
őojiee h őojiee 3arpB3H5uoTC«. HTOŐbi hc uonycTHTb 
3Toro, aBTop npeuJiaraeT 3(})(|)eKTHBHbie Mepo- 
n p H H TH H , nOTOMy HTO BCneACTBHe 3auep5KKH cox- 
paHeHHe HHCTOTbl KapCTOBblX BOA BnOCAeACTBHH 
CTaHeT yjKe noHTH h c b o t m o k̂ h m m .
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