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A hegységi területek részletes hidrogeológiai feltárása az egyre nagyobb mértékben 
jelentkező gazdasági igények miatt fokozottan előtérbe lép. Területfejlesztési feladataink 
megoldása során kiemelt helye van a hegységi, illetve hegységperemi területeknek. Ezért a 
M. Áll. Földtani Intézetben megindult — egyelőre kísérleti jelleggel — hegyvidéki területe
inknek 1:100 000-es méretarányú vízföldtani reambulációja. Ehhez a programhoz csatla
kozva vizsgáltuk a felszíni vízfolyások vízhozama és a felszín alatti dinamikus vízkészlet 
közötti összefüggést. Ha megtaláljuk a megnyugtató korrelációt a terület sokévi csapadék- 
viszonya és ugyanazon térség felszíni lefolyástól mentes, kizárólag forrásokból táplálkozó 
vízadóképessége között, akkor a népgazdaság számára hosszú távon is meg tudjuk határoz
ni a dinamikus vízkészletnek azt a részét, amely, mint említettük forrásokban lát napvilá
got és válik a társadalom számára, viszonylag rentábilis módon felhasználhatóvá.

A következőkben egy rentábilis és viszonylag megbízható meghatározás-módszerről 
számolunk be, mely a dinamikus vízkészletnek azt a részét adja meg, mely a völgy talpon, 
illetve felette, forrásokban lát napvilágot.

A kutatási feladat megoldásakor szem előtt kell tartani a gazdaságossági szempontok 
és ennek függvényében az eredmények realitását. Olyan módszert kell tehát keresni, 
amelynek segítségével viszonylag olcsón megbízható, a valóságot jól megközelítő szám
szerű adatokat kaphatunk.

Vannak azonban a vizsgálatnak szűkebb értelemben vett hidrológiai, ill. hidro
geológiai célkitűzései is, amit a gazdaságosságon belül feltétlenül számításba kell vermi.

így tehát végeredményben egy hegység vagy dombvidék felszín alatti vízkészletének 
meghatározásakor olyan módszert kell kiválasztani, amely a fen t említett irányadó szem
pontokat, tehát a gazdaságosságot, a reális eredmény szerzést és a hidrogeológiai célkitű
zést megfelelően kielégíti.

A fent említett tényezők közötti egyensúly kialakítása megkívánja a kutatások 
műszerezettségének, az észlelés gyakoriságának, egyáltalában a kutatás időbeli tartamának 
és a mérési helyek térbeli kiválasztásának alapos mérlegelését, gondos meghatározását.

a) Az i t t  ismertetett kutatások m ű s z e r e z e t t s é g e  túlzottan nagy beruházást 
nem  igényel. Miután kishozamú felszíni vizek mennyiségének méréséről van szó, így a 
köbözés vagy pedig a természetes mederben folyó vízmérési módszerek jöhetnek számi-
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tásba (B a r a n y a i  S. 1966). A köbözési módszerhez bukógát szükséges, amely lehet egy 
ponton állandóan beépített, vagy hordozható. Hogy melyik módszert választjuk, ez a 
helytől, ill. a várható vízhozamtól és anyagi lehetőségeinktől, s a kihasználástól, azaz 
az észlelés gyakoriságától és a kutatás időtartamától függ.

Az általunk használt, állandóan kiépített bukógát egyik változata a föld-, Ш. 
kőgátba épített műanyagfóliához ragasztott műanyagcső (1. ábra). Ez csak akkor válik be, 
ha a mérési pont felett olyan kicsiny a vízgyűjtő, hogy a nagyintenzitású csapadék 
hatására kialakult árhullám nem rombolja szét. A tapasztalat viszont az, hogy 1 km2 
vízgyűjtővel rendelkező mérési ponton esett 10—15 mm/5h csapadékból származott 
felszíni lefolyás 5 -6  kg súlyú kövekből épített gátat is el tud mozdítani, ül. úgy megkáro-

1. ábra. A műanyagfólia-betétes földgát vázlatos keresztszelvénye 
Fig. 1. Schematic cross-section of the dike with plastic foil pane

sítáni, hogy az eső utáni észlelés előtt a gátat helyre kell állítani. Ez időveszteséget jelent, 
és így ezek nem teljesítik egyik legfőbb funkciójukat: hogy az észlelő párperces munkával 
tudjon pontos hozamot mérni.

Az állandóan kiépített bukógát másik változata a betongátas megoldás. Ez a nagy
csapadékoknak is kitűnően ellenáll. Ha azonban a kutatási feladat megoldására rövid idő, 
1—2 év áll rendelkezésre és az észlelés ritka, akkor nem gazdaságos. Kiépítéséhez ugyanis
4—5 óra, cement, gépkocsi kiszállítás, időleges mederelterelés stb. szükséges.

A harmadik változat a hordozható bukógát. Előnye a maximális pontosság, hátránya 
azonban a beépítéssel járó időveszteség. A hordozható gát mérete adott, és ehhez kell 
keresni a megfelelő mederszélességet. Ez is időveszteséget jelent. Ha tehát ezzel a módszer
rel dolgozik az észlelő egy nagyobb területen, sok mérési ponton, akkor veszélyben van a 
mérések időbeli homogenitása. A hordozható bukógát jellegénél fogva csak egy bizonyos 
vízhozam-értékig használható. Nagyobb vízhozam esetén más módszerhez kell folyamodni. 
Ez további kényelmetlenséget jelent, amennyiben a nehézkes szerkezeten kívül más 
módszerű méréshez szükséges berendezéseket is kell biztosítani. Ha a mérési pont gép
kocsival nem közelíthető meg, akkor mindkét módszerű méréshez szükséges kellékeket 
kell vinni a mérési ponthoz, mert nem tudni, melyikre lesz szükség. Végeredményben 
tehát a hordozható bukógát a mérést, ill. a méréshez szükséges időt csak bizonyos m3/sec 
érték alatt egyszerűsíti. Az egyes pontokon várható értéket azonban előre nem ismerjük, 
így jó, ha mindkét mérési rendszer kellékei nálunk vannak. Ez viszont kényelmetlenséget 
és időtöbbletet jelent.

A vízhozammérés történhet mérőszámnyal is, amely a nedvesített szelvény, az 
átlagos mélység és a közepes vízsebesség függvényében adja a hozamot. Ez a módszer 
szintén kíván némi előmunkálatokat a kijelölt mérési pontokon. Ebben az esetben
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miniatűr mederrendezést kell végrehajtani. Ennek kapcsán — a mi hegyvidéki viszonyaink 
között — 1 —3 m hosszú mederszakaszt kell rendezni, azaz minden ponton azonos minősé
gű anyaggal kell bélelni a medret, hogy az érdességi tényező mindenütt azonos legyen, ill. 
homogén legyen az innen kapott hibatényező. Ez a módszer ezenkívül vízhozammérő 
szárnyat is igényel, aminek nemcsak elég nagy mérési hibája van, de maga a felszerelés is 
meglehetősen drága. Ezt lehet csökkenteni, ha egy nagyobb terület mérési pontjain egy fő, 
egy műszerrel mér. A mérési módszer előnye, hogy az árvizek — megfelelő kiépítéskor — 
nem tesznek a kiképzett mederben kárt és viszonylag gyorsan, max. negyedóra alatt 
végezni lehet a méréssel. Hátránya némi pontatlanság. Egyik hibalehetőség az érdességi 
tényező elméletileg számított képletében, a másik a minden szárnynál tapasztalható 
sebességmérési hibánál van, amely különösen a lassú áramlásnál, tehát az alsó mérési határ
nál tapasztalható. Ez utóbbit ki lehet küszöbölni a mesterséges meder össze szorításával. 
Ezáltal a sebesség és a vízmélység növekszik. Ez a hozammérési módszer nagy vizek 
mérésekor mindenképpen használható, mert a hibaszázalék ekkor, a mért nagy tömeghez 
képest, kicsi.

A mérési módszerek használhatóságát illetően tehát nem lehet egyértelműen 
állást foglalni.

Ha a kutatási idő több éves, a mérések gyakorisága legalább két hónap és a mérési 
pontokhoz csak néhány km 2-nyi vízgyűjtő tartozik, akkor az állandóra kiépített beton
bukógát ajánlható. A kiépítéssel járó többletköltségek a mérés pontosságában és a gyors 
észlelésben mindenképpen megtérülnek.

Ha a kutatási idő rövid, a mérések ritkák, akkor a hordozható bukógát, de inkább a 
meder-mérés kombinációja a rentábilisabb.

b) Az é s z l e l é s  g y a k o r i s á g á n a k  rendkívül nagy gazdasági és szakmai 
jelentősége van. A gazdaságosság nyilvánvalóan az észlelés gyakoriságának csökkenésével 
növekszik. A túl kevés mérés viszont nem sok szakmai mondanivalót tesz lehetővé. Ebben 
a vonatkozásban új és az eddiginél valósabb hidrológiai szintézist csak több méréssel 
tudunk produkálni. Közvetlen gyakorlati célú kutatások esetén, ha a kivitelező részéről 
kevés idő áll rendelkezésre a vizsgálatok végzéséhez, akkor az észlelés-gyakoriság szakmai 
és gyakorlati szempontból egyaránt szinte a legdöntőbb tényezővé lép elő.

A gyakoriság végeredményben a kutatási feladattól függ. Amennyiben csak tájékoz
tató, jellegű felmérésről van szó, az évi kétszeri mérés elegendő. Az egyik a tavaszi hó
olvadást követően, a másik október elején ajánlatos. Pontos dátum ebben a kérdésben 
természetesen nem adható. Leghelyesebb a tavaszi és őszi időszakban a meteorológiai 
helyzetet figyelni. Ez különösen a tavaszi mérésekhez szükséges, mert ha pl. 20-25 cm 
vastag hótakaró van, aminek zöme egy meleg hullámra elolvad, a méréseket meg kell 
kezdeni, mert ez a hóolvadás fogja a tavaszi maximális forrásvízhozamot adni, nem pedig 
az ezt követő kisebb mértékű olvadás. Hasonlóan nem adható biztos dátum ősszel sem. 
Ha már szeptemberben van egy hosszantartó, 2—3 hetes csapadékmentes időszak, akkor 
már ajánlható a mérések elvégzése, mert az ezt követően beköszöntő esőzéseket nem 
valószínű, hogy hosszú száraz periódus követi.

Az észlelés gyakorisága, Ш. az észlelés időpontjának az esőzések utáni jó megválasz
tása, a domborzat, a geológiai adottságok fontos függvénye. Hegységi felszínen, ahol a
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domborzat Ш. talajerózió függvényében a szilárd kőzet igen közel van a felszínhez, a hó
olvadás után helyes a mérést pár napon belül elvégezni. Általános megfigyelés ugyanis az, 
hogy homogén kőzetfelépítés esetén a magasabb térszíneken hamarabb szűnnek meg a 
források, mert az azokhoz tartozó felszín alatti vízgyűjtők kisebbek. A gyorsabb kiürülés 
oka azonban nemcsak ez, hanem a mélyebb szintekbe való szivárgás. Ilyen esetben pl. 
érdemes a források feléledését és elapadását, ill. hozamváltozását függőleges irányban is 
megfigyelni és tanulmányozni, mert érdekes hidrogeológiai folyamatokra deríthetünk 
fényt. A vékony talajtakaróval fedett hegységi térszíneken az őszi mérésekkel természete
sen nem kell így „sietnünk”.

Egészen más időközben kell észlelnünk, ha részletesebb mennyiségi felmérést 
végzünk. A Mecsek hegységben szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy megbízható 
eredményeket csak kéthavonként végzett mérésekkel tudunk létrehozni. Különösen áll ez 
akkor, ha különböző közetminőségek vízháztartását és szolgáltatott vízmennyiségét 
kívánjuk meghatározni. A tavaszi kiürülést egészen pontosan csak a havi észlelésekkel 
tudjuk nyomon követni. A kéthavonkénti mérésekkel azonban a kiürülés és a nyári 
csapadék hatására történt vízhozam-módosulásokat nagy vonalakban már nyomon tudjuk 
követni

Az a tapasztalat, hogy a karbonátos, törmelékes és vulkanikus kőzetekből épült 
felszíneken egyaránt kimutatható egy hosszabb (4—5 napos) csapadékos periódusnak 
fojrásvízhozam-növelő hatása. Sőt ilyenkor, kőzetminőségre való tekintet nélkül, a lejtők 
magasabb pontjain is megjelennek az időszakos szivárgások, amelyek a talajfelszínhez 
közeli térbeli hidrográfiai rendszer vizeit vezetik a felszínre. Ezek egyenként nem, de 
néhány km2-es vízgyűjtőben csoportosítva már mérhetők. Ha ezeket a jelenségeket is 
célunk megismerni és mennyiségüeg meghatározni, akkor tulajdonképpen a pár napos 
csapadék után is mérnünk kell. A különböző kőzetfajták (mészkő, homokkő, homok, 
márga stb.) vízháztartását, azonos csapadékmennyiség hatására bekövetkező vízadóképes
ségét stb. csak ezzel a módszerrel tudjuk tapasztalataink szerint vizsgálni. Ha ilyen kutatá
si feladatunk van, akkor az észlelési időpontokat a meteorológiai helyzet függvényében 
kell megállapítanunk. Ha a helyzet úgy kívánja, lehet kéthetenként, de ha száraz időben 
a vízhozamok stagnálnak, lehet havonta is észlelni.

Miután a leggyakoribb kutatási cél egy terület fenti értelemben vett felszín alatti 
vízkészletének meghatározása, 1:100 000-es méretarányú felméréshez a kéthavonkénti 
méréseket megfelelőnek találjuk. Megítélésünk szerint ezzel az észlelés-sűrűséggel a mérési 
pontok feletti tényleges vízforgalom 90 %-át tudjuk mérni.

c) A  m é r é s i  p o n t o k  t é r b e l i  k i v á l a s z t á s a  mind szakmai, mind 
gazdaságossági szempontból rendkívül döntő. A dinamikus vízkészlet felszínre kerülő 
részének meghatározásánál ezt tartjuk a legfontosabb módszertani kérdésnek.

Az észlelési pontok térbeli rendjét elsősorban a kutatási cél határozza meg. Ha az a 
feladatunk, hogy minél rövidebb idő alatt tájékoztató adatokat gyűjtsünk, akkor leg
helyesebb a nagyobb (10—20 km2) vízgyűjtő területű, de természetes vizű vízfolyások 
mérése. Meggyőződésünk szerint döntő a vízgyűjtő természetes jellege. Meg kell győződ
nünk arról, hogy a vízzel, amit mérünk, nem gazdálkodnak-e a mérőpont felett. Ha van 
vízhasználat, akkor nyilvánvalóan az objektum felett mérünk. Másik rendkívül fontos
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alapelv az, hogy ezekhez a természetes vízfolyásokon levő észlelőpontokhoz tartozó víz
gyűjtők minden esetben egymáshoz illeszkedjenek és így egységes területet képezzenek. 
Csak ezzel a helykiválasztó módszerrel tudunk egységes, összefüggő területre vonatkozta
tott vízkészletet számolni. Gyakori, hogy a felszín alatti vízgyűjtő nem azonos a felszíni
vel. Ez a nem karbonátos kőzetnél is előfordul. Ha azonban a mért vízgyűjtő nagy, akkor 
előáll az a kedvező helyzet, hogy a források zömének vízgyűjtője ugyanabban a mért 
területben marad, tehát ilyen vonatkozásban a vízgyűjtő egészére vonatkoztatott mérése
ink pontosabbak. Ha ugyanis egy forrás nemcsak „X”, hanem a szomszédos „Y” víz
gyűjtőből is szerzi vizét, ez hibát nem jelent, mert az „Y” vízgyűjtő is része a lejjebb mért 
nagy vízgyűjtőnek. Ilyen jellegű hibát csak a nagy vízgyűjtő peremén fekvő források 
okozhatnak.

Ennek a telepítési rendszernek van egy újabb előnye is. Ezzel a módszerrel viszony
lag pontosan meg lehet állapítani a vízgyűjtő területét. Ha forrásokat vagy forráscsoporto
kat mérünk, akkor a vízgyűjtő gyakorlatüag meghatározhatatlan, mert — mint említet
tük -  a legtöbb esetben a felszíni és felszín alatti vízgyűjtő térben nem azonos. A terület- 
meghatározás pedig rendkívül lényeges, mert a vízkészletet végül is a fajlagos lefolyás 
(m3/nap • km2) értékben helyes-megadni.

2. ábra. A Petőcz-patak völgyének geológiai hossz-szelvénye 
i. Perm homokkő, 2. alsótriász pala, 3. alsótriász dolomit, 4. középsőtriász mészkő, 5. miocén agyag, 

6. pleisztocén törmelék, 7. pleisztocén lösz
Fig. 2. Longitudinal geological section of the Petőcz valley 

1. Permian sandstone, 2. Lower Triassic schist, 3. Lower Triassic dolomité, 4. Middle Triassic limestone, 
5. Miocéné clay, 6. Pleistocene detritus, 7. Pleistocene loess

A mérési pont-hálózat térbeli telepítésével kapcsolatban rendkívül fontos tudomá
nyos és gyakorlati jelentőségűnek tartjuk a hossz-szelvényben való többszöri, de minimum 
kétszeri mérést. A hidrogeológiai kutatásban a dinamikus vízkészlet meghatározásánál 
rendkívül fontos a felszínre került vízmennyiség további sorsának tanulmányozása, Ez 
egyet jelent a mederből történő el- és beszivárgás kimutatásával és mennyiségi meghatáro
zásával. Ennek a rendkívül fontos hidrogeológiai jelenségnek pontos feltárása lehetővé 
teszi az egyes geológiai egységek vízháztartásának jobb megismerését. Szinte általános 
jelenség az, hogy egy völgy heterogén földtani képződményekbe vésődik. A hossz-szelvény-



218 Lo v á sz  Gy .

ben történő kétszeri méréssel már rendkívül 
színes, tudományos és gyakorlati szempontból 
egyaránt figyelemre méltó folyamatokat tudunk 
kimutatni. Példaként, most csak két Mecsek 
hegységi völgy hidrológiai sajátosságait említjük. 
A Petőcz-patak völgye tulajdonképpen permi 
homokkövön kezdődik (2, 3. ábra). Azután a 
vízzáró szeizi, majd a már jobb hidrológiai tulaj
donságú (S c h m id t  E. R. 1961) kampili réte
gekbe vésődik. A hossz-szelvény túlnyomórészt 
ez utóbbiban van. 1972-ben végzett méréseink 
szerint azonban a homokkőből származó víz 
egy része a kampili rétegekben kialakult víz
nyelőkön eltűnik. Ismét más jellegű, egyszerűbb 

geológiai felépítésű a Mecsek hegységi Szuadó-völgy (4. ábra). Ez is permi homokkövön 
indul, de rövid alsótriász szakasz után középsőtriász anizuszi mészkőbe vágódik. (Mű 
térségében pedig miocén agyagban tesz meg alig párszáz métert. A permi homokkőből 
származó víz itt is eltűnik a víznyelőkben; amikor azonban a völgy eléri az említett 
agyagot, forrás (Sárkány-forrás), illetve szivárgások jelennek meg. Ezek az agyag által a 
karsztban felduzzasztott víz „túlcsordulásának” tekinthetők. Korábbi vízfestések adatai 
alapján (V a s s  B. in S z a b ó  P. Z. 1961) állítható, hogy a hidrológiai kép tovább bonyoló
dik. Az anizuszi mészkőben levő víznyelők vize ugyanis az orfűi Vízfő-forrásban lát nap
világot. A völgyben feltárt hidrológiai jelenség tehát nem értelmezhető úgy, hogy a víz
nyelőkben elnyelt víz felduzzad a miocén agyag felett és az említett forrásokban, szivárgá
sokban túlcsordul. Az elnyelt víz mennyisége, mely egyelőre megfelelő módszer hiányában 
sajnos meghatározhatatlan, a felszín alatt tovább áramlik és másutt (Vízfő) lát napvilágot.
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4. ábra. A Szuadó-völgy geológiai hossz-szelvénye. (Jelmagyarázatot 1. a 2. ábrán.) 

Fig. 4. Longitudinal geological section of the Szuadó valley. (Fór the legénd, see Fig. 2.)

3. ábra. A Petőcz-patak völgyének geológiai 
tömbszelvénye a 64. mérőpontnál. (Jelma

gyarázatot 1. a 2. ábrán.)
Fig. 3. Geological block diagram of the 
Petőcz valley at gauging point 64. (Fór the 

legend, see Fig. 2.)



Hegy ségi felszín alatti vízkészlet meghatározása 219

Úgy gondoljuk, ez a két példa elegendő bizonyíték a hossz-szelvényben történő 
többszöri mérések jelentőségének igazolására. Mecseki méréseink során minden völgyben, 
ahol két különböző ponton mértünk, kivétel nélkül mindig jelentős mennyiségváltozást 
tapasztaltunk.

Ennek a kérdésnek sokoldalú, tehát nemcsak alaptudományi kutatási szempontból 
történő értékelése kapcsán meg kell állapítani, hogy ha célunk kizárólag a gyakorlati 
igények kielégítése, vagyis annak a megállapítása, hogy egy bizonyos szelvényben mennyi 
a vízkészlet, a hossz-szelvényben történő többszöri mérés kissé jelentőségét veszti. Ha 
azonban a tudomány alapos munkát akar végezni és a megbízó erre többek között meg
felelő időt is rendelkezésre bocsát, akkor még ebben az esetben is helyes a többszöri 
mérés. Megállapítva ugyanis a hossz-szelvényben található kőzetek hidrogeológiai sajátos
ságait, a földtani kutatás javaslatot tehet a völgyzárógát áthelyezésére és ebből következő
en a vízkészlet gazdaságosabb kihasználására.

A kutatások során feladat lehet a különböző kőzetek vízadó képességének, vízház
tartásának tanulmányozása. Tapasztalatunk, hogy ezt a kérdést heterogén földtani fel
építésű hegységben csak hozzávetőlegesen lehet tanulmányozni. A kisebb-nagyobb vastag
ságú kőzetek egymás alatti helyzetben a vizet nyilvánvalóan egymásnak átadják, ill. át
veszik. Ezt a belőlük származó víz kémiai jellege is igazolja. így tehát tiszta vízháztartásű 
típusokat csak akkor lehet kimutatni, ha az illető kőzetfajta meglehetősen nagykiteijedésű 
és morfológiai helyzete következtében a szomszédos kőzetből nem kaphat vizet. Ha 
tehát- heterogén földtani felépítésű hegységben az egyes kőzetfajták vízháztartását akarjuk 
tanulmányozni, akkor a hossz-szelvényben sűríteni kell a mérési pontokat. Ebben az eset
ben viszont rendkívül bizonytalanná válik a területegységre való vonatkoztatásunk, 
hiszen lehetetlen megállapítani azt a vízgyűjtő területet, amely egy kibúvó, vizet adó 
rétegforráshoz tartozik. Ezekben az esetekben nyilvánvalóan meg kell elégednünk a 
hozam abszolút értékével és csak ezt hasonlíthatjuk össze más képződményekből 
származó hozamokkal.

d) Fontos módszertani kérdés néhány m é r t  a d a t n a k  hosszú időre történő, le
hetőleg megbízható k i v e t í t é s e .  A gyakorlati célú kutatásoknak tulajdonképpen ez a 
legfontosabb célkitűzése. Kiindulva a csapadékmennyiségek és ezek gyakorisága, valamint a 
források vízadó képessége közötti kapcsolatból, elvi meggondolások alapján úgy tűnik, he
lyes, ha a mérési időszak csapadékviszonyait ugyanazon terület sokévi átlagos csapadékviszo
nyaival hasonlítjuk össze. A mért hozamok valószínűségének meghatározásához a módszer
tani alap a csapadékviszonyok hasonlósága. Fel kell tárnunk a mérési év csapadékviszonyai
nak jellegét, és meg kell határoznunk, hogy ez a jelleg sokévi átlagban mennyire valószínű. 
Feltételezve, hogy azonos csapadékviszonyok mellett azonos a felszín alatti lefolyás, 
megállapíthatjuk, hogy amilyen valószínűsége van a mérések évében kialakult speciális 
csapadékviszonyoknak, ugyanolyan valószínűsége van a mért felszín alatti hozamoknak is.

A csapadékviszonyokat több módszerrel tárhatjuk fel. Első megközelítésben össze
hasonlíthatók a havi, illetve évi csapadékmennyiségek. Példaként a Mecsekben 1972-ben 
végzett méréseinket említjük. A Kán-patak torkolatában végzett évi három mérésünk 
szerint az 1972. évi forrásokból származó lefolyás 0,434 1/sec • km2. Ez a 6,7 km2-es 
vízgyűjtőben 91,7 mm lefolyási magasságnak felel meg.
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A terület csapadék-klímáját a szomszédos Abaliget jellemzi, ahol a 70 éves 
(1901—1970) közepes csapadékösszeg 873 mm. Az évi csapadékos napok átlagos száma 
97,5, 1972-ben az évi csapadékösszeg 946 mm volt. Ez a csapadékmennyiség 70 évi átlag
ban mindössze 1,4 %-os valószínűséggel fordult elő akkor, ha az évi összeg értéke körül 
± 5 %-os toleranciával képzünk gyakorisági kategória határt. Ha tehát csak ezt az elnagyolt 
paramétert vesszük figyelembe, akkor az 1972-ben mért hozamok mindössze 1,4 %-os 
valószínűségűek.

Nyilvánvaló azonban, hogy ha a csapadékviszonyokat kissé részletesebben feltáró 
paramétereket használunk, akkor kiderül, hogy az 1972-es év csapadékviszonyai nagyobb 
valószínűségben fordultak elő a 70 év átlagában. Ha megvizsgáljuk, hogy az 1972-es év 
havi csapadékösszegei milyen valószínűséggel fordultak elő a 70 év alatt, és a kapott 12 db 
havi csapadékösszeg valószínűségi számot átlagoljuk, akkor már 3,6 %-os valószínűséget 
kapunk. A csapadékviszonyok jelleg-feltárását természetesen még lehet fokozni. Köz
ismert, hogy a felszín alatti vízadóképességre igen nagy hatással van a csapadék intenzitá
sa, és az egy periódusban (pl. 24 óra alatt) hullott mennyisége. Ez utóbbi, éven belüli 
mennyiségi súlyának megállapítására módszert dolgoztunk ki (L o v á s z  Gy . 1972). 
Lényege az, hogy megállapítjuk az évi összegen belüli %-os arányát az 5 és 10 mm-es 
mennyiségi kategóriákba sorolt napi csapadékösszegeknek. Ezzel az egyszerű módszerrel 
tehát gyorsan megállapítható, hogy az egyes években és sokévi átlagban az évi összegek 
hány %-át képezik a beszivárgás számára fontos napi csapadékösszegek. Elméleti meg
gondolások alapján igen valószínű, hogy az ezzel a módszerrel végzett csapadék-klíma 
összehasonlításunkkor kapott valószínűségi szám jobban megközelíti a lefolyással keresett 
kapcsolat reális értékét, hiszen olyan paramétert használunk az összehasonlítás alapjául, 
amelyikre a legérzékenyebben reagál nemcsak a felszín alatti, de nagy mennyiségi kategó
riák vonatkozásában a felszíni lefolyás is. A probléma elméleti tovább-bontását jelenti az 
egyes évszakok csapadékjellege, és a felszín alatti lefolyás kapcsolata. E tekintetben 
Ke ssl e r  H. (1954) karsztos területekre vonatkozóan már végzett jelentős kutatásokat. 
Ez azonban természetesen a nem karsztos kőzetek vízháztartására csak nagy vonásokban 
vihető át. Újabb, még kutatásra váró kérdés az összehasonlításkor használt kategóriák 
nagysága. Itt most ± 5 %-os határral dolgoztunk, de egyáltalában nem biztos, hogy ezt a 
10 %-os értékingadozást nem lehet-e növelni. Erre a rendkívül fontos kérdésre azonban 
csupán egy évi mérés nem bizonyul elégségesnek. Úgy tapasztaljuk eddigi adatainkból, 
hogy minimum 5 évi sorra van szükség. A fenti elvi—módszertani vázlat nyüvánvalóan 
nem akart probléma-megoldó lenni, csupán egy egyszerű, gyors és viszonylag megbízható 
prognóziskészítés módszertani lehetőségére kívánt rávüágítani.
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METHQDOLOGICAL PROBLEMS FÓR THE DETERMINATION OF UNDERGROUND 
WATER RESOURCES RETURNING TO THE SURFACE IN MOUNTAINOUS AREAS

by
Gy . Lo v á s z

A ccord in g  to  the au th or, fór the d eterm ination  o f  dyn am ic U nderground w ater  
resources returning to  the surf асе in form  o f  springs or seepages a m eth o d  m ay be 
ch osen  w h ich  is e co n o m ica l and satisfies adequ ately  th e  co llectin g  o f  real resu lts and is 
apt to  serve fór  h y d ro geo log ica l purposes. T o  estab lish  an equilibrum  am ong these  three  
fa c to rs, the th orou gh  consid eration s o f  the instrum ental research, the freq u en cy  o f  
observations, the su itab le siting o f  the gauging sta tion s and a reasonable period  o f  
research is required.

O n th e  basis o f  the m eth o d  o u tlin ed  b y  the author, the in stru m en ta liza tion  o f  th e  
research d o es n o t dem and specia l Investm ents, as in  every case the sp illover gauging is 
suggested .

T he freq u en cy  o f  observations m erely  d epend s o n  the aim  o f  prosp ect. F ór  
in fo rm a tio n  pu rp oses an annual tw o fo ld  (spring and a u tu m n ) gauging is en ou gh . B y  a 
tw o -m o n th ly  gauging, how ever, the partly discharge o f  the Underground ca tch m en t and  
the change o f  w ater ru n o ff due to  sum m er precip itation  can be traced in a broader lin e.

T he siting o f  the gauging p o in ts  is a decisive factor  from  b o th  tech n ica l and  
eco n o m ica l aspects. F ór the surface and Underground ca tch m en t areas co n n e c ted  w ith  
the gauging sta tion s, it w o u ld  be advisable to  be in terco n n ected  o n  the largest possib le  
surface. T hus the m en tio n ed  ratio  o f  Underground w ater resources can be d eterm ined  fór  
a larger co n tig u o u s area b y  relatively  fe w  observations. I f  the w atercourse passes through  
d ifferen t h yd ro g eo lo g ica l u n its , fór the ex p lo itin g  o f  w ater balance, a gauging o n  the  
bou n d ary  o f  the u n its m ay be n eed ed  to o .

The period of research depends on the aim of analysis. Fór informative data only, 
gauging fór a year is enough. On the contrary, if the aim is the perspective determination 
of water resources by forecasting then a minimum of five years’ gauging would be 
necessary.

A t the en d  o f  the paper, the author gives a m eth o d o lo g ica l o u tlin e  fó r  a long-range  
project o f  th e  m easured data. F ór th is the precip itation  co n d itio n s o f  the year  under in- 
vestiga tion  has to  be revealed , w ith  the aid o f  as m uch  as possib le param eters a ffec tin g  
Underground w ater resources. T h eo retica lly , the asu m ption  is right that the p robab ility  
o f  specia l precip ita tion  c o n d itio n s d evelop ed  w ith in  the year under in v estiga tion  is the  
sam e as the p robab ility  o f  the m easured Underground ru n off.




