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1. Bevezetés
A vizsgált terület változatos morfológiai és 

földtani adottságaiból eredően igen gazdag külön
féle genetikáju forrásokban. A forrásoknak több
irányú jelentőségük van azon túlmenően, hogy a 
vízföldtani viszonyoknak egyik érdekes megnyilvá
nulás formáinak tekinthetők. Elsősorban vízellátá
si jelentőségüket emelnénk ki, mert számos város, 
település és ipari üzem vízigényét e források biz
tosítják. Továbbá a hegyvidéki területek kisebb 
vizhozamu forrásai a turisták, kirándulók és az 
vadállomány szükségleteit elégitik ki többek kö
zött. A karsztos hévforrásokat pedig balneológiái 
értékük miatt gyógyászati célokra is felhasznál
ják. Ennek megfelelően a Ifyugat-Bükk karsztviz- 
földtani vonatkozásban hazánk egyik legértékesebb 
területei közé tartozik.

Jelen munka összeállitását nagymértékben elő
segítették azok a vízföldtani, építésföldtani 
vizsgálatok, amelyek Eger város vízellátásának 
biztosítása és a város épitósföldtani térképezé-
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sének keretében készültek. A Bélapátfalvai cement
gyárnál végrehajtott kutatások pedig az északi te
rületre vonatkozóan bővitették ismereteinket.

Sínek során olyan átfogó karsztvizföldtani is
meretek birtokába jutottunk a forrásokra vonatkozó

an, hogy a forráskataszter összeállitásán túlmenően 
megkíséreltük osztályozásukat és tipusba sorolásu
kat is elvégezni azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk 

a forrásokkal kapcsolatos vizföldtani-vizellátási 
feladatok megoldásához.

2. A Nyugat-bükki források vizsgálata
A Nyugat-Bükkben előforduló források legnagyobb 

része a hegységi területekhez kötődik. Ezek mel
lett számos forrás fakad a hegységrész lábánál és a 
kapcsolódó dombvidékek, ill. a patakok és folyók 
völgyeiben. A  legtöbb forrás a szilárd kőzetek /mész
kő, agyagpala, magmás kőzetek/ területén fakad. A 
vizsgált terület földtani felépítésében résztvevő 
különböző korú és kifejlődésü kőzetek forrásgeneti
kai szempontok alapján az alábbiak szerint jellemez
hetők:

a/ -paleozoós kőzetek közül; az agyagpala vizre— 
kesztő, de a felső repedezett zónájában gyengén viz- 
vezető, ezért előfordulási területén kis vázhozamú 
résforrások találhatók.



A mészkövek közül a legjelentősebb a permi mész
kő, amelyből a hegység északi részén számos karszt- 
forxás fakad. Ezek közül néhány jelentősebb vízho
zammal rendelkezik.

b/ A triász különböző vizvezetői tulajdonságú 
kőzetekből épül fel. Az apyaroala vizrekesztő, de 
felső repedezett részéből számos kisvizhozamu rés
forrás fakad. Hasonlóan kis vizhozamu karsztfóriáso
kat táplálnak a palasorozat között előforduló mész- 
kőkibukkanások is. Ezek az Élíy-i Bükkben gyakoriak.
A hegységrész legjelentősebb és legnagyobb vizhoza
mu forrásai a nagy területi elterjedésben nyomozható 
karsztos kőzetekhez kapcsolódnak /1. ábra/. E kőze
tek forrásai és vizei képezik e térség legjelentő
sebb vízbázisait.
Ezeket a későbbiekben még részletesen tárgyaljuk.

с/ ' A harmad- és negyedidőszaki képződmények is 
számos kisvizhozamu forrást táplálnak.

A földtani felépítésben résztvevő képződmények 
területi elterjedése és vízföldtani adottságaik is
meretében egymástól genetikailag eltérő források 
különböztethetők meg.

Tála.ivizforrások előfordulásával jellemezhetők 
a negyedidőszaki takarórétegek.

Bé t egf orrá sok ismeretesek a harmadidőszaki
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miocén rétegek területén.
Bés- és hasadékviz 3kb 51 táplálkozó források for

dulnak elő a pala, valamint a mezozoós eruptivumok 
területein.

Karsztforrások a különböző korú mészkövekhez kap
csolódnak. /karbon, perm, triász, felsőeocén/ A leg
jelentősebb kars ztfоírásoknak adatait a mellékelt
1. táblázat tartalmazza. Az egyéb genetikáiu forrá
sok kis hozamuk miatt csak alárendelt jelentőségűek, 
ezért felsorolásukat mellőztük.

A Nyugat-bükki karszt és karsztos hévforrás ka
taszterben a forráscsoporton belüli forrásokat nem 
különítettük el, vízhozamukat összevontan adjuk meg.
A táblázatban szereplő magassági adatok a foglalt 
források esetében szintezett értékek, mig a fogla- 
latlanoké térképről leolvasott magasság. A feltünte
tett egyéb adatok a forráskataszterezés során vég
zett méréseink és megfigyeléseink eredményei, vagy 
azokat az irodalomból vettük át.

5. A Nyugat-bükki karszt- és karsztos hév
források osztályozása és tipizálásuk

A karsztfc rásoknak, mint a felszínalatti vizek 
koncentrált természetes felszinrelépéseinek számos 
típusa fordul elő. A Nyugat-Bükk változatos morfoló
giai és földtani adottságai-e területen fakadó for-
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rások genetikai és egyéb jellemzőikben tükröződnek 
vissza. Ennek megfelelően a források az általános 

tulajdonságaikon túlmenően olyan helyi adottságokkal 
is rendelkeznek, amelyek e területi viszonyokra ve
zethetők vissza.

A karszt- és karsztos hévforrásokat különböző 
szempontok alapján lehet osztályozni, mert a megfi
gyelések és tapasztalatok szerint különböző, egymás
tól igen eltérő megjelenés formáik és adottságaik 
vannak. Ezeket figyelembe véve elkészítettük a Nyu
gat-bükki karsztos forrásokra vonatkozó összegző ti- 
pusjellemzőket, amelyeket a 2. táblázatban különböző 
szempontokat figyelembe véve foglaltuk össze.

A táblázatból látható, hogy a Nyugat-bükki karszt- 
források lényegében majdnem minden tipusát képvise
lik azoknak a karsztforrásoknak, amelyek hazánkban 
előfordulnak. Meg kivárjuk még jegyezni, hogy a táblá
zatban az általános tipusjellemzőket adtuk meg. Ter
mészetesen ezeken túlmenően egy-egy forrásnál egyedi 
genetikai adottságok is vannak, amelyek tovább szi- 
nesitik a bükki forrásokra vonatkozó általános képet.
E helyen nincs lehetőség arra, hogy minden egyes for
rást vagy forráscsoportot a táblázatban foglaltak 
alapján jellemezzük ezért csak a legfontosabbakat 
emeljük ki és vizsgáljuk.
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A táblázatban foglaltakat követve vizsgáljuk 
meg a források főbb jellemzőit:

3.1 Az első, amit vizsgáltunk a források víz
hozamával kapcsolat, mert ez az adottságok igen 
fontos tipus jellemzőjük. E tényezőket figyelembe 
véve vizsgáltuk a források hozamát és a vízhozam 
tartósságát. Megállapítható a hozammérések alapján, 
hogy a Nyugat-Bükkben a kis vízhozamtól a nagyviz- 
hozamig mindenféle érték előfordul. A hegység terü

letén főleg az északi részen nagyon gyakoriak a kis 
vizhozamu források, mig a legnagyobb forrás az egri 
egyedül képviseli ezt a csoportot. A hozamadatok ér
tékelésével az átlaghozamokat vettük figyelembe.

A vízhozam tartóssága szempontjából a tapaszta
latok és a rendelkezésre álló adatok alapján három 
csoportba sorolhatók a források. Az állandó vizhozam 
csoportba azok a források sorolhatók, amelyek kie
gyenlített hozamúak csak kisebb ingadozást mutatnak. 
Ebbe a csoportban az egri források sorolhatók. A má
sodik csoportot a változó vizhozamu források képvi
selik és ide tartoznak a források jelentős része, 
mert a mérések szerint e forrásoknál igen szélsősé
ges vízjárások tapasztalhatók. A harmadik csoportba 
az időszakos forrásokat soroltuk, mert ezek közé 
tartoznak a Tóth G. /I98A/ által részletesen vizs-
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galt Vöröskő-i, Imó és Feketelen források, amelyek 
csak akkor működnek, ha rendkívüli csapadékosság 
esetén a karsztrendszer maximálisan feltöltődik.
Ezek lényegében a Byugat-bűkki hidrodinamikai karszt
rendszer túlfolyóiként értelmezhetők.

3.2 A táblázat 2. jelű része tartalmazza a 
források hidrodinanikai adottságok szerinti katego
rizálást. A Nyugat-bükki források hidrodínamikailag 
vagy nyilttükrü, vagy nyomás alatti rendszerhez 
tartoznak. A hegységi területek forrásai az előző
höz tartoznak és azon belül tulnyonó részben az át
bukó, vagy duzzasztott források csoportjába. Ezek 
lényegében a leszálló karsztöv forrásaiként funk
cionálnak. A hegység déli előterében a mélyresüly- 
lyedt karsztos kőzetek vizei már hidrosztatikai 
nyomás alá kerülnek és ezen a területen már felszál
ló forrásokként lépnek a felszinre. Ilyenek az egri 
források. Heg kívánjuk jegyezni, hogy a nyilttükrü 
rendszerhez sorolható forrásoknál is felléphetnek 
átmenetileg időszakosan nagyobb nyomások akkor ami
kor a karsztrendszer hirtelen nagy csapadék hatásá
ra gyorsan feltelik. Ezt nem kívántuk a táblázatban 
elkülöníteni a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

3.3 A táblázat 3. pontjában foglaltuk össze a 
karsztforrások vízföldtani viszonyaira vonatkozó
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adottságokat. A 3.1 pontban az erózióbázishoz vi
szonyított forráskilépést vizsgáltuk. Megállapítha
tó volt, hogy a források egy része az erózióbázison 
tehát pl. patakvölgyben, mint pl. a felsőtárkányi 
Szikla-forrás, vagy annak közelében 10-20 m-rel fe
lette fakadnak. De a források másik része az erózió
bázistól függetlenül e felett lépnek a felszínre. 
Ilyen pl. a mónosbéli vizfő, amely az Eger-patak 
völgyének teraszos völgyoldalában a patak szintje 
felett kb. 120 m-rel lép ki a felszínre.

A legújabb vizsgálatok szerint a forrásokból 
felszínre lépő vizek különböző korúak. Vannak olyan 
források, amelyeknek vizei a karsztrendszerben csak 
nagyon rövid ideig tartózkodnak, ezeket friss víz
ként különítettük el. Ebbe a csoportba tartoznak a 
hidegvizü források vizei. A hegység déli lábánál 
fakadó Berva forrásé már meghaladja az 1000 évet és 
a legidősebb forrásvizeket pedig az egri karsztos 
forrásoknál találtuk. /Comides I. I983., Deák J. 
1982./ Miután a források az erózióbázishoz viszo
nyítva különböző helyzetben fakadnak e körülmények 
azt is jelzik, hogy a források eltérő korú morfo
lógiai szintekhez kapcsolódnak. Azok a források, 
amelyek a holocén térszíneken lépnek a felszínre a 
legfiatalabbak, vagyis a holocénben keletkeztek.
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De vannak olyanok, amelyek nem követve a bevágódást 
idősebb felszíneken törnek fel, mint pl. a bélapát- 
falvai liaria-f orrá sok, amelyeknek korát az előzetes 
vizsgálatok szerint az alsópleisztocénre rögzíthet
jük. A források tehát különböző korúak és koruk meg
határozásával lehetőség nyílik arra, hogy a Nyugat
bükki karszthidrodinamikai rendszer fejlődésére vo
natkozóan megállapításokat tegyünk.

A források vizkil épé seit figyelembe véve, hogy 
azok miből áramlanak a felszínre tapasztalható, 
hogy hol rés - repedésből, hol pedig tág járatból - 
üregből lépnek a felszínre, továbbá közvetlenül a 
tározó kőzetből, vagy közvetítő üledéken esetleg sa
ját lerakódásán /édesvízi mészkő/ keresztül.

Az ilyen jellegű megfigyeléseket a táblázat 3-3 
és 3-4 jelű részében foglaltuk össze. íhhez kapcso
lódva á vizvezető kőzet leggyakrabban mészkő, rit
kábban dolomit, esetleg mészmárga.

3.4 Vizsgálva a források morfológiai helyzetét 
és megjelenés formáikat a tapasztalatok alapján kü
lönböző csoportosítások tehetők. A 4—1 jelű részben 
felsoroltuk mindazokat a morfológiai helyzeteket 
ahol forráskilépések vannak. Ezeket két főcsoportra 
osztottuk. így vannak források, amelyek völgy talpon 
/pl. Bán-forrás/ vagy folyamatosan fakadnak. A leg-



i

változatosabb morfológiai helyzetben a domb és hegy
vidéki területek forrásai fakadnak. Ezek közül csak 
a főbb morfológiai helyzeteket soroltuk fel.

A táblázat 4—2 részén a források megjelenés for
máit kíséreltük meg négy főcsoport közé csoportosít
va felsorolni. A területi adottságok alapján lehet 
a forrás egyedi amikor csak egy forrásból koncent
ráltan tör elő a viz, de van olyan helyzet amikor ki
sebb területen több forrás fakad. Ezt a helyzetet 
forráscsoportként különítettük el. Előfordul az az 
eset is, amikor nagyobb területen szétszórva fakad
nak a források mint pl. Egernél, igy ezt a szituá
ciót forrás terül étként értelmeztük.

A forráscsoportokon vagy forrásterületen belül 
a vízhozam nem egyenletesen oszlik meg. Ezért a 
legnagyobb vizhozamu forrást főforrásként különböz
tettük meg és ennek vízhozamához viszonyítva kate
gorizáltuk a különböző, de csökkenő hozamú vizkilé- 
péseket. Ennek megfelelően a vizvezető járatok is 
különbözőek lehetnek továbbá a források egymáshoz 
viszonyított helyzete is a feláramlási adottságok
tól függően eltérőek lehetnek. így vonalmenti, cso
portos vagy szétszórt. Ezek az adottságok a forrá
sok genetikai adottságaira vonatkozóan értékes viz- 
formáclókat adnak. _•
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A táblázat 5. jelű része vázlatos áttekintést 
ad a Nyugat-bükki karszt- és karsztos hévforrások 
hőfokára és kémiai adottságaikra vonatkozóan. A 
csoportosításból megállapitható, hogy magasabb 
/40 °C felett/ hőmérsékletű források hiányosnak a 
területen, továbbá az oldottanyag mennyisége sem 
éri el az 1000 mg/1 ásványvíznek az alsó határérté
két. A vizek nagyrészben kalcium hidrogénkarbonátos 
vizek csoportjába tartoznak.

4. Megállapítások
4.1 A Nyugat-bükki karsztforrások áttekintő 

rendszerbefoglalása és osztályozásuk lényegében öt 
fő szempont alapján történt, amelyeken belül a kü
lönböző jellemzők figyelembevételével további cso
portosítást végeztünk. Az osztályozásnál és csopor
tosításuknál igyekeztünk mindazokat a szempontokat 
és jellemző adottságokat figyelembe venni, amelyek 
e területrész forrásainál a helyszínen megfigyelhe
tők és a kutatásokkal váltak ismertté.

4.2 A táblázatos összefoglalásnak az volt az 
alapvető célja, hogy elsőizben egy teljes áttekin
tést adjunk a vizsgált terület forrásadottságaira 
vonatkozóan, másodszor pedig azért, hogy a gyakor
latban esetleg felmerülő feladatokhoz segítséget 
nyújtsunk.

2o3



Irodalom

Alföldi lu és munkatársai: Magyarország karbonátos 
repedezett hé víztárolóinak hidrogeoló
giai jellemzői. Magyarország hévizkut- 
jai. VITOKI kiadvány Budapest. 1977. 
p. 17-28.

Au.jeszky G.-Scheuer Gy.; Adatok a Bükk-hegység
karsztvíz földtani viszonyaihoz. Hidro
lógiai Közlöny 1974. 54. p. 175-185. 

Au.jeszky G.-Scheuer Gy.: Karsztvizhasznositás a
Ny-i Bűkkben. Nemzetközi Earszthidroló- 
giai Szimpozion 1978. 2. k. p. 7-18.

Bogii A.; Karsthydrographie und physische
Speläologie. Berlin, Heidelberg, New-York 
Springer Verlag. 1978.

Comides I.; Az egri gyógyvizek eredete és kora.
in: Az egri gyógyvizek és fürdők. 1985.
p. 81-90.

Deák J .: Az Eger környéki termális karsztvizek ko
rának meghatározása. Egyszerű termálvi
zek komplex hasznosításának kérdései. 
Szeminárium. Eger. Alkalmi kiadvány 1981.
p. 70-81.

Jakucs I».; A karsztok morfogenetikája. Akadémiai 
Kiadó Budapest 1972.

Juhász J.: Hidrogeológia. Budapest 1976.

2ab



Kleb В.-Scheuer Gy.; Az egri gyógyforrások vízföld
tana. in: Az egri gyógyvizek és fürdők. 
Eger 1983. p. 11-80.

Léczfalvi S.: Vizbeszerzés, vízellátás forrásokból. 
Budapest 1966.

Marton L.; A monosbéli forráscsoport foglalása.
Hidrológiai Közlöny I963. 43 p. 251-256. 

Scheuer Gy.; Az egri gyógyforrások vízföldtani
vizsgálata. Hidrológiai Tájékoztató 1967. 
ncrv. p. 67-71.

Sehréter Z,; Az egri langyos vizű források. ЫLfi 
Évkönyv 25. k. 4. f. 1923.

Szilágyi G. és munkatársai: A Bükk hegység regioná
lis hidrodinamikai képe és karsztvizfor- 
galma. Hidrológiai Közlöny. I98O. 60.
P. 49-55.

Tóth G.: Adatok a Nyugat Bűik karszthidrogeoló- 
giájához. Pöldra.1 zi Értesítő 1973. 23. 
p. 125-140.

Vitális Gy.: Adatok a Ш у -i Bükk vízföldtanához.
Hidrológiai Közlöny 1966 . 46. p. 255-260. 

Zsilák Gy.: A szilvásvárad! Szál aj ka völgy hidroló
giai és hidrogeológiai vizsgálata. Hid
rológiai Közlöny I960. 40. p. 58-65.



FTV.: Vízbeszerzési, vízellátási és nyersanyag- 
kutatást szakvéleményei és kiviteli ter
vei 195^-1953. Adattár, Kézirat Budapest

2o6



Ib iák

1. ábra. Helyszimrajz a legjelentősebb Nyugat-bükki 
karszt és karsztos hévforrások feltünteté
sével. 1. források, az 1. táblázat sorszá
mával, 2. karsztos víztározók felszíni el
terjedése, 3* rossz vizvezető kőzetek

Táblázatok

1. táblázat. A jelentősebb Nyugat-bükki karsztforrá
sok összefoglaló táblázata

2. táblázat. A Nyugat-bükki karszt és karsztos hév
források osztályozása
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Классификация карстовых источниковых и карсто
вых термальных источников в западной 

части гор Бюкк

Двла ШЕЙЕР

Ввиду разнообразных морфологических и геологических 
условий исследуемая территория очень богата в источниках 
различного происхождения. Источники имеют важное значение 
даже кроме того, что они считаются одним из интересных 
форм проявления гидрогеологических условий. В первую оче
редь следовало бы отметить их значение по водоснабжению, 
так как эти источники обеспечивают потребность в воде 
ряда городов, поселений и промышленных цехов. Карстовые 
источники и карстовые термальные источники имеют отличаю
щиеся друг от друга формы появления и свойства. Учитывая 
это таблица 2. содержит те аспекты, на основе которых 
может быть выполнена их группировка. Это следующие: 
дебит воды, гидродинамические условия, гидрогеологические 
условия, формы появления источника, физические и химичес
кие свойства.
Цель обобщения в таблице заключалась в предоставлении об
зора о свойствах источника исследуемой территории и оказа
нии посредством этого помощи к решению практических задач.
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Classification of the karstic and karstic- 
thermal springs of West-Bükk

Gyula Scheuer

The investigated area is very rich in springs of different 
genetics originating from its variable morphological and 
geological conditions. The springs have a more-sided 
importance in áddition to the fact that they can be con
sidered to be an interesting fora of appearance of the 
hydrogeological relations. Pirst of all we should like to 
stress their importance concerning the water supply becaus 
the demand on water of several towns, settlements and in
dustrial plants is satisfied by these springs. The karstic 
and karstic-thermal springs have forms of appearance and 
features differing from each other. Taking these into con
sideration Table 2 contains those points of view on basis 
of which their grouping can occur. These are the following 
rate of flow, hydrodynamical features, hydrogeological 
conditions, morphological characteristics of the environ
ment of springs, forms of appearance of springs, physical 
and chemical parameters.
The tabular summary had the purpose to supply an overlook 
concerning the spring-conditions of the investigated area 
and to render an assistance by this to the solution of the 
practical tasks.
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NYUGAT BÜKKI KARSZT ÉS KARSZTOS HÉVFORRÁSOK KATASZTERE

SO R SSÁ Я ЗР РА 5 ЛС VE
— :— г -
FAKAOGI MAGASA 

A m i

FORMS TPUS VÍZTIPUS VÍZHOZAM

d u  óHog

víz h ő f o k

‘ c

FOGLALÁS
MÓDJA

h a s z n o s í t á s V 2A 00K Ó 2r

1 vofíasxá f o r m s <75 dőszokos p n m ér torsrtvé
—  '

10 logkjlijttuo — triász mészkő

2 IKtO FORRÁS <75 időszakos pnrrrr I t r s t v i
—

Ю fagtotaborT
—

tnasr mészkő

3 FFKFTFLSN FORRÁS < 6 0 «faszokra pnmér krsztv á Ю togtefoMon
—

tro tz  m észkő

4 FELSOTARKÁWI SZIKLA 
FORRÁS

236 duzzasztón pnmér krsztvá <000 V k u ta s ivóvá ellátás triász mészkő"

5 BCRUU FORRÁS 209 duzzasztón t e W  karszMz <000 l7 ku ta s iv ó -  ip tr ivú  
ellátás

tnász m észkő

6 OOHÁNYOVÉRI FORRÁS 2 V * * * * * * prrrar k r s z tv a KD 12 galériás —
triász dotomt

7 SIKFTXUn IHR6 
FORRÁS

307 duzzasztón prrrér k r s tv á 500 n galériás rvckíz ellátás felső eocén 
m észkő

8 FORRÓKUL 257 * * * * * * prmer k r s tv r z юла и kutas ivóvá ellátás felső eocén 
m észkő

9 FÜRI FORRÁSOK 157 te tsző ik ászete* k r a tv á 20000 29-32 medencés
kutas

gyógyászati
IVÓVÍZ

let só eocén 
m észlő

10 н е н о в е й  vtZFV 366 duzzasztón prrrér k r s z tv á 2000 15 aknás és 
tcrus

ivóvá ellátás tnász mészkő"

11 RÉ LA PAJ FALVAI 
МДRtA SALAUS FORRÁS

3 9 2 róttuk) pnmér ksrsrtvá 600 /< aknás ivóvá ellátás tnász m észkő

1 2 SZÁL AJKA FUSÓ < 5 9 duzzasztón pnmér krsztvá 5000 Ю tá á s ivá-ipm vá tnász m észkő

13 SZÁLAJKA ALSÓ ' <22 átbukő pnmer k trv tva 2000 Ю tárás ivO-iparira 
e tto b s

tnász  m észkő

14 TÓFALUVÓLCn FORRÁS < 9 5 atbukő pnmér k r s t n z 150 n foglalóban
—

perrzv mészkő

. 15 L£AZtrvOGR FORRÁS <53 é ttuko (жтпег k r sz tv c 600 to togialattan
—

penm  mészkő

1 6 ABLAKOSKOVOLCYI
FORRÁS

500 cébuke 600 Ю tagkpotUn
—

p e rm  m ész te




