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Abstract: A simple hydrogeological model was developed and applied to desribe the temporal variation o f karst 
water level in a hill for a long dry period. The model predicted curve was compared to observed karst water level 
data by fitting the parameters o f the theoretical curve to the observed data.

Bevezetés

A 20. század utolsó éve kezdetben kiadós csapadékot, majd ezt kö
vetően rekord hosszúságú csapadékmentes időszakot hozott Magyarorszá
gon. A téli-tavaszi csapadékok hatására feltöltődtek a karsztvíz-tárolók, 
amelyek vízszintje aztán a száraz időszakban folyamatosan süllyedt. A csa
padék utánpótlás hiánya ideális alkalmat adott arra, hogy a Bükk hegység
beli karsztvízszint-változási megfigyeléseinket a lényegre törő, minél egy
szerűbb geohidraulikai modellszámítások eredményeivel vessük össze.

Modellszámítás

A modellszámításnak egy olyan meredek, köröskörül vízzáró kőze
tekkel határolt, szabadtükrű nyíltkarsztos hegységrögre vonatkozik, amely
nek teljes dinamikus készlete túlfolyó típusú peremi karsztforrásokon ke
resztül csapolódik le.

Jelölje w(t) a karsztvízszintet egy adott / időpillanatban valamely 
referenciaszinttől mérve. A referenciaszint választása önkényes, ezért vá
lasszuk meg úgy, hogy az essen egybe azzal a karsztvízszinttel, amihez a 
hosszú idejű száraz időszakban a süllyedő karsztvízszint aszimptotikusan 
közelít. Ennek a referenciaszintnek a tengerszinttől mért magasságát jelöl
jük w0 -val. Feltesszük, hogy a hegységrög oldalán lévő források vízhozama
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arányos a hegységrögben lévő karsztvízszint és a források referenciaszinttől 
mért magassága közötti különbséggel. Ekkor az egységnyi területre eső át
lagos kifolyás a hegyből, vagyis a kifolyó víz térfogatáram-sűrüsége a 
z magasságban a következő alakban írható:

ahol K(z)  a hegységrög kerülete a z magasságban. Ha a karsztvízszint- 
változás tartományában a hegységrög kerülete nem változik jelentősen, ak
kora hegységrögben lévő karsztvíz térfogata közelítőleg:

Behelyettesítve ezt a (2) egyenletbe a karsztvízszint-változás leírására a kö
vetkező integrál-differenciál-egyenletet kapjuk:

Behelyettesítve a kifolyó víz (1) térfogatáram-sűrűségét és a jobboldalon 
elvégezve az integrálást a következő differenciálegyenletet kapjuk:
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ahol a egy állandó. A hegységrögben a referenciaszint fölött lévő karsztvíz 
térfogatát a t időpillanatban a következő kifejezés adja:

ahol e a víztároló kőzet porozitása, A(z) pedig a hegységrög keresztmetsze
te a z magasságban. Ennek a víztérfogatnak az időbeli megváltozását a kö
vetkező egyenlettel adhatjuk meg:



Ennek az egyenletnek a megoldását a következő alakban keressük:

ahol

és /0 -t a kezdeti feltételből határozhatjuk meg. A kísérleti-megfigyelési
adatokkal való összehasonlítás céljából k -t és t0 -t illesztési paraméternek
tekinthetjük, és a modell jóságát a megfigyelési pontoknak az illesztett gör
bétől való eltérésével mérhetjük. Szintén illesztési paraméternek tekinthet
jük a referenciaszint tengerszint feletti magasságát is. Az illesztendő egyen
let a tengerszint feletti magasságkoordinátákban kifejezve:

Eredmények

Modellszámítási eredményeinket összevetettük a Bükk-hegység 
Nagyvisnyó-17. (Nv-17., sok esetben helytelenül Nv-8. jelű) fúrásában vég
zett folyamatos karsztvízszint megfigyelések eredményeivel. Az összeve
téshez választott időszak 2000. április 13-tól 2000. december 22-ig tartott. 
Az illesztés eredményét a Balti-tenger-szint feletti magasságkoordinátákban 
kifejezve az 1. ábra mutatja. Az illesztési paraméterek értékei a következők 
voltak:

A választott modell egyszerűsége ellenére meglepően jól leírja a 
megfigyelt vízszintváltozást. A számított görbe legnagyobb eltérése a meg
figyelt vízszint adatoktól -1,25 és +1,44 méter. Általánosságban azt tapasz
taltuk, hogy az illesztési paraméterek változtatásával vagy a mérési adatsor 
első fele, vagy a második fele írható le jól. Ez összefüggésben lehet azzal, 
hogy a modell feltevéseivel ellentétben a térség sem oldalról, sem pedig
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alulról nem tekinthető zártnak. A távolabbi, hegységperemi, felszálló típusú 
források és egyéb karsztvíz-kivételek szintén befolyásolják az Nv-17. kör
nyezetének vízszint-alakulását.

/. ábra. A karsztvízszint változása a Bükk-hegységbeli Nagyvisnyó-17. fúrásban és a modellszámításokkal megha
tározott görbe hozzáillesztve a megfigyelési adatokhoz.

Figure 1. Variation o f karst water level in the Nagyvisnyó-17. bore hole in the Bükk-mountain and the theoretical
curve fitted to the observed data.

Ezeknek a tényszerű geohidraulikai hatásoknak a figyelmen kívül 
hagyása azt jelenti, hogy az itt bemutatott modell természetesen nem helyet
tesítheti mások részletes hidrogeológiai modellezéseit, és tulajdonképpen 
össze sem vethető azokkal. Célunk annak az ötletnek a bemutatása volt, 
hogy a vizsgált időszakra jellemző szélsőséges időjárási körülmények között 
még egy ilyen nagyon leegyszerűsített modell is viszonylag jól le tudja írni 
a megfigyelési eredményeket.
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