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A jósvafői Kutató Állomás működése előtti időszakban a Gömör-Tornai-karsztról érdemi 

hidrogeológiai leírást először Strömpl G. (1923) készített. A terület bejárása alapján 

térképen is bemutatta a lehetséges felszín alatti vízrendszerek elhelyezkedését, és 

jellemezte a területen megjelenő víztípusokat. Maucha R. (1930) megvizsgálta a 

Baradla-barlang néhány csepegési helyén a vizek kémiai összetételét, Dudich E. (1932) 

pedig biológiai vizsgálatai során tanulmányozta a Baradla vizeit is. Jaskó S. (1935) a 

barlang jósvafői szakaszán eltűnő Styx-patak és a Jósva-forrás kapcsolatát vizsgálva 

kimutatta, hogy a patak vize nem barlangszájon lép ki a felszínre, hanem 

repedésrendszeren át. Kessler H. (1938) "Az Aggteleki-barlangrendszer hidrográfiája" c. 

doktori értekezésében elsőként közöl vízállásmérési eredményeket a baradlai patakok és a 

Jósva-forrás vízhozamváltozásáról. Láng S. (1943) részletesen vizsgálta a terület 

vízföldtani viszonyait. Tanulmányában kísérletet tett a karsztterület tagolására (sekély 

karszt, átmeneti karszt, mélykarszt területi elhelyezkedése), foglalkozott a forrásvizek 

korával és összetételével is. Kessler (1954, 1956) 1950-től kezdve, mint a VITUKI 

főmérnöke indította el az Aggteleki-karsztvidék jelentősebb forrásainak rendszeres 

időszakos vizsgálatát. Megállapította, hogy árvizek időszakában a Jósva-forrás vizének 

keménysége a csapadék hatására csökken. Jakucs L. (1951, 1953, 1960) nyomjelzési 

kísérlettel kimutatta, hogy a Komlós-forrás vízrendszere független a Baradla 

vízrendszerétől, és e nyomjelzés alapján tárta fel a Béke-barlangot. Később a Komlós-

forrás vizének naponkénti kémiai vizsgálata során arra az eredményre jutott, hogy 

áradások időszakában a forrásvíz keménysége megnövekszik. Balázs D. (1955) Égerszög 

környékén és az Alsóhegyen nyomjelzési kísérleteket végzett a felszín alatti kapcsolatok 

kimutatására. E vizsgálatok során tárta fel a Szabadság-barlangot. Kessler H. (1957) a 

Nagy-Tohonya-forrás foglalási-feltárási munkái során fedezte fel a Kossuth-barlangot. 

 



Kutató Állomás létrehozása 

 

A jósvafői Vass Imre-barlang 1954-évi feltárása (Holly F. 1956), és az eredményt elérő 

Műegyetemi (ÉKME) Barlangkutató Csoport aktív működése adott lehetőséget Dr. Papp 

Ferenc műegyetemi professzornak arra, hogy 1957-ben kutató állomást létesítsen a Vass 

Imre-barlang közelében. Célul tűzte ki az Aggteleki karsztvidék felszíni és felszín alatti 

földtani-, hidrológiai- és klíma-vizsgálatát (Papp F. 1962), valamint e tudomány-

területek egyes jelenségei közötti kapcsolatok kimutatását, a mérnök- és geológus 

hallgatók továbbképzését. Az első tíz év során (1957-1968) az OMI-klímaállomás 

üzemeltetése, kőzettani térképezés, karszt-talajok vizsgálata, heliktitek keletkezésének, 

kalcit-aragonit átalakulásnak és a cseppkövek színeződésének és később korának 

vizsgálata mellett a VITUKI-val együttműködve megindították a környező források és a 

barlangi csepegő helyek vízhozamának folyamatos regisztrálását, e vizek 

hőmérsékletének és kémiai összetételének vizsgálatát, valamint a felszíni és a barlangi 

klíma folyamatos tanulmányozását. A forráshozam változásban talált szivornya- és 

árapály-jelenség mechanizmusának tanulmányozására laboratóriumi modellkísérleteket 

végeztek és a barlangban a szilárd kéreg árapály eredetű mozgásának (litoklázis-

fluktuáció) mérése is megkezdődött. 1968-ban a VITUKI vette át az állomást 

üzemeltetésre. Az Aggteleki-karsztot reprezentatív tájjellemző területté nyilvánították, és 

1985-ig egyre bővülő, csaknem az egész hegységre kiterjedő hidrometeorológiai 

mérőhálózatot alakítottak ki. A vízhozam-, vízszint- és, csapadékmérő hálózat fejlesztése, 

fenntartása, üzemeltetése, az adatok feldolgozása és archiválása mellett különböző 

kísérleti vizsgálatok - pl. különleges forrás vizsgálatok, beszivárgás-, lefolyás-, 

intercepció-, földrengésmérés - folytak különböző hosszúságú időszakokban. 1981-ben a 

Kutató Állomás felvette az alapító Papp Ferenc professzor nevét. 1985-ben a Kutató 

Állomás az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésébe került. A mért források 

közül 12-t ún. tanulmányi állomásként mérnek, két karsztvízszint észlelőkút a 

felszínalatti törzshálózat, négy forrás a vízminőségi törzshálózat részeként üzemel. 

 

A Papp Ferenc Karsztvízkutató Állomás munkájában, a műszerek fejlesztésekben 

nemcsak a kezelő intézmények és az ott dolgozók vettek részt, hanem nagyon sok 



szakmai segítséget nyújtottak a Vass Imre barlangot feltáró és kutató barlangkutató 

csoport tagjai is, akik több szakma kiváló mérnökeivé váltak a későbbiekben (Gádoros 

M. 1962) 

A Kutató Állomás működésének teljes időszakában kialakított karszthidrológiai 

mérőhálózat egyes elemeit és a mérési időszakokat az I. sz. táblázatban és a 1. ábrán 

mutatjuk be. A táblázatból jól látható, az észlelőhálózat folyamatos bővülése a 

nyolcvanas évek közepéig. A Kutató Állomáson folytatott karszthidrológiai 

vizsgálatokból származó eredmények elsősorban, de nem kizárólagosan az 1964-93 évek 

közötti, több mint 30 éves időszak hidrológiai vizsgálati anyagának feldolgozásából 

származnak.  

 

A Kutató Állomáson történt vizsgálatok eredményei 

 

A felszíni klíma vizsgálata 

 

A legelső rendszeresen mérőhely az OMI által létesített klímaállomás volt. Kezdetben 

talaj- és léghőmérséklet, páratartalom, csapadék, légnyomás és hóvastagság mérésekre 

került sor, később a mérések kiegészültek szél-, napfénytartam-, párolgás- és hó-

víztartalom-méréssel is. Az 1958 és 1995 évek közötti időszakban a léghőmérséklet 

átlagértéke 8,8 oC, a hőmérsékleti maximum 28,4 oC, a minimum -19,3 oC érték volt. A 

hótakaró vastagsága a fenti időszakban a havas napokon átlag 20 cm, legnagyobb 

vastagsága 45 cm volt. Hidrológiai szempontból legfontosabb tényező a csapadék. 

Jósvafőn már 1940-től kezdve működött csapadékmérő állomás, melynek adatsora az új 

állomáson folytatódott. 1940-1998 között Jósvafőn a csapadék átlagos értéke 648 mm, 

maximuma 1033 mm, minimuma 400 mm volt. Sárváry I. (1998) vizsgálatai szerint a 

területi csapadék jelentkezése két eloszlás függvénnyel jellemezhető. Csapadékos 

időszakban 5-10-20-50-100 évenként 740-810-890-960-1000 mm évi csapadékösszeg 

előfordulása valószínű, száraz időszakban 10-20-50-100 évenként 410-405-400-375 mm 

csapadékösszeg várható.  

 

A legtöbb hidrometeorológiai tényező mérésére VITUKI munkák keretében került sor, 



ezért a továbbiakban ezt külön nem említjük.  

 

Napi csapadékmérő állomások a karsztterület valamennyi községében 1970-től kezdve 

1993-ig működtek, míg a fennsíkok területén 1973-tól 1989-ig üzemeltek havi 

csapadékösszegző állomások. A mérések alapján nem sikerült magassági hatást kimutatni 

a csapadékeloszlásban, annak ellenére, hogy a csapadékmérők háromszáz méternyi 

szintkülönbségben települtek. 

 

A csapadékvíz kémiai összetételét 1981-84 között időszakosan vizsgáltuk. A vizsgálatok 

alapján megállapítható volt, hogy a csapadékvíz koncentrációja nagyrészt a csapadék 

mennyiségének és gyakoriságának a függvénye. A csapadékban az ammónium-ion 

mennyisége volt a legjelentősebb a nitrogéntranszport szempontjából, ellentétben az 

ország iparosodott területeivel, ahol a nitrát a jelentősebb. A vizsgált időszakban a 

csapadék savassága lényegében a háttérértéknek megfelelő volt. A mért adatok jó 

egyezést mutattak az OMSZ hasonló méréseivel. A csapadék kémiai összetételének 

átlagos értékeit a II. táblázat mutatja be. 

 

Az 1984 és 1992 évek közötti időszakban intercepció mérések is történtek, a növényzet 

lombja által felfogott csapadék mennyiségének meghatározása céljából. Két mérőhely 

adatai alapján megállapítottuk, hogy erdőben az évi csapadékösszeg 20 %-a, azaz 120-

130 mm-nyi csapadék nem jut el a talajig. A mért eredmény megfelel az irodalom által 

közölt hasonló adatoknak. 

 

A kádpárolgás változását 1962 és 1992 közötti időszakban, április 1.-től október végéig 1 

és 3 m2-es kádakban mérték. Az átlagos napi párolgás a 3 m2-es kád esetében 2,6 mm, 

maximuma 10,9, minimuma 0,02 mm volt.  

  

A felszíni lefolyás vizsgálata  

 

A karsztos felszín lefolyási viszonyainak tisztázására öt éven keresztül folyt 

lefolyásmérés az 1976-1980 évek közötti időszakban, Böcker T. (1976) tervei alapján. A 



DNY-i fekvésű, 1834 m2 felületű 15o-os lejtésű, füves, karsztos felszínen lévő parcellán a 

fenti időszakban a felszínen lefolyó víz mennyisége az adott ötévi csapadékösszegnek 

átlag 2 %-a volt. Nagy intenzitású és nagy mennyiségű csapadékok ill. hóolvadás 

időszakában a felszíni lefolyás értéke igen ritkán elérte a lehullott csapadék 30-40 % át is. 

 

A víznyelőkön befolyó csapadékeredetű felszíni vizeket a Baradla-barlang négy 

nyelőjénél és két barlangi patakjában 1983-84 év során tanulmányoztuk. A vizsgált 

időszak meglehetősen száraz volt, ezért csak kevés alkalommal volt mérhető 

vízmennyiség. A mért adatok döntően téli hóolvadásból származtak. A vízgyűjtő 

területeket és az aktív időszakra vonatkozó, mért hozamok átlagos értékeit a III. sz. 

táblázatban, a víznyelőkbe befolyt vizek jellemző kémiai adatait a II. sz. táblázatban 

közöljük. 

 

A lefolyásmérő parcella üzemének lezárása után több ismeretet nyújtó karsztliziméter 

üzemelt 1980-tól. Egy ÉK-i irányú lejtőn fekvő liziméter egyik 25 m2 nagyságú és 14,5 o-

os lejtésű fűvel borított parcellájának felületén a felszíni lefolyás csak 64 mm/óra 

intenzitású csapadék esetén indult el. Az 1983-as viszonylag száraz évben hat 

alkalommal figyeltünk meg 0,05 L/perc-nél nagyobb hozamú felszíni lefolyást, ami a 

lefolyásmérő parcella nagyobb területén megfelelt volna 74 L/nap hozamnak. 1983-ban a 

liziméterre hulló évi csapadékösszeg 0,3 %-a folyt le a felszínen (Izápy G. és Maucha L. 

1989). 

  

A talajban történő, lejtőmenti szivárgást az Aggteleki-karsztvidékre jellemző átlag 30 cm 

vastag talajban csak a karsztliziméterben lehetett tanulmányozni. Ez a vízmérleg elem a 

felszíni lefolyás nem látható részét képezi. Ennek vízhozama az 1983-as évben 

háromszor nagyobb volt, mint a felszíni lefolyás hozama, vagyis a lehullott csapadék 1 

%-ának adódott. Ennek a vízmérleg elemnek ebben az évben 171 napon át volt 

utánpótlása. A felszíni lefolyó ill. szivárgó vizek jellemző kémiai összetételét ugyancsak 

a II. sz. táblázatban adtuk meg. 

 



A karsztos beszivárgás vizsgálata 

 

A karsztos kőzetbe beszivárgó víz a csapadék felszínre jutó részének az a hányada, amely 

akár szűk repedéseken, akár víznyelőn át jut a karszt belsejébe. A karsztliziméterben csak 

a mikro-repedéshálózatba beszivárgó vizet tudtuk vizsgálni. Hozamösszege 1983-ban az 

évi csapadékösszeg 12 %-ának felelt meg. Ezzel szemben a szomszédos Kis-Tohonya-

forrás vízgyűjtőjén a beszivárgás az évi csapadékösszeg 28 %-a volt. A karsztos 

vízgyűjtő valódi beszivárgási százaléka a forrás vízgyűjtő területén az évi forráshozam 

összege és a vízgyűjtőre hullott évi csapadékösszeg viszonyából számítható. A tapasztalt 

különbség azzal magyarázható, hogy a forrás beszivárgási értékében az előző évről 

származó tározott készlet is szerepel, a liziméteres vizsgálatban viszont a nagyobb 

töréseken és víznyelőkön karsztba jutó és a forrásban megjelenő víz hatása sem 

jelentkezik. (További ok, hogy a téli fagyok idején a liziméterben lévő drének nem 

működnek a talaj fagyott állapota miatt.) 

 

Megvizsgáltuk a parcellán beszivárgó víz kémiai összetételét a beszivárgás előtt és után. 

Megállapítottuk, hogy a csapadékok leginkább ammónium-ion formájában tartalmaznak 

nitrogént, mely a beszivárgás során hamar nitráttá alakult, miközben a nitrogén tartalom 

csökkent. A 0,3 m vastag talajrétegen keresztül történt átszivárgás után a rendszerint 

savas pH-jú csapadékvíz lúgos 7,5-8,5 pH tartományba ment át a talaj mészkő és dolomit 

törmelék tartalma miatt. A híg csapadékvízből a forrásvízhez képest közepes oldott 

anyagtartalmú víz lett. Különösen nagy csapadékok esetén (50-60 mm) a talaj 

szűrőképességét teljesen elvesztette, a beszivárgó víz kémiailag csaknem változatlanul 

folyt át rajta. A beszivárgó vizek átlagos kémiai összetételét a talajon való átszivárgás 

után a II. sz. táblázatban közöljük. 

 

A karsztos beszivárgás első megfigyelése a barlangi csepegő vizek hozamának 

vizsgálatával kezdődött el 1959 évben Gádoros M. (1964) által tervezett két 

mérőberendezés felhasználásával. 1963-tól kezdve 5-10 mérőhelyen a műszerek 

folyamatos fejlesztésével 1995-ig végeztünk csepegésméréseket. Részletesen az 1970-

1979 évi 10 éves időszak hat csepegőhelyének mérési eredményeit dolgoztuk fel. A 



mérőhelyeken a csepegéshozam zérus és 6,3 L/nap között változott, míg az átlagos 

vízhozam 0,7 L/nap volt, ami 256 L/évnek felel meg.  

  

Újabban az egész Aggteleki- és a közös vízgyűjtőjű Szlovák-karsztra kiterjedő 

vízháztartási vizsgálatokból nyert fajlagos vízhozam értékek alapján kitűnt, hogy öt 

csepegésmérő hely átlagos hozamához 1,75 m2-es vízgyűjtő-terület tartozik, vagyis 

nagyobb, mint amit korábban feltételeztünk. A 10 évi átlagos csepegéshozam 1 m2-re 

átszámított értéke 146 L/év, ami csapadék mm-ben kifejezve is azonos számmal adható 

meg. Ez a hozam a vizsgált időszak átlagcsapadékának (665 mm) 22 %-a. Vagyis a 

csepegésmérések alapján a barlang feletti területen számított beszivárgás értékét 

határoztuk meg, ami a beszivárgásnak a víznyelő-hatás kizárásából eredő mértéke.  

 

A beszivárgás átlagsebességét is tanulmányoztuk a Vass Imre-barlang járatai feletti 

karsztos kőzettömbben. Az egyidejűleg folyamatosan regisztrált csapadék kezdete és a 

csepegés-hozam megnövekedés kezdetének időkülönbsége, valamint a fedőkőzet 

vastagságának meghatározása nyomán kimutattuk, hogy a függőleges beszivárgás 8 évi 

átlagsebessége 0,9 m/óra.  

 

A Vass Imre-barlangi csepegő vizek kémiai összetételét vizsgálva kiderült, hogy a 

cseppkövek belsejéből csepegő vizek összes keménysége nagyobb - 25 nko -, mint a 

cseppkövek külső felületéről csepegő vizek keménysége - 15 nko. A csepegő vizek 

keménysége vegetációs időszakban maximális, téli időszakban minimális (Czájlik I. és 

Fejérdy I. 1960, 1962), mert a talaj biológiai állapotának döntő szerepe van a 

karsztosodás folyamatában.  

A barlangi patakok minőségi vizsgálatára a Béke-, Kossuth-, Baradla-, és Vass Imre 

barlangban került sor. 1959 tavaszán Czájlik I. és Fejérdy I. a Béke-barlangban arra a 

kérdésre kerestek a választ, hogyan változik a patakvíz keménysége, Ca- és Mg-ion 

tartalma a patak teljes hosszában. Eredményül azt kapták, hogy hóolvadás utáni 

időszakban a patakvíz összes keménysége és Ca-ion tartalma a végpont felé haladva nő, 

Mg-ion tartalma viszont csökken (Maucha L. 1960). 1978-ban a Vass Imre-barlangban 

árvízkor jelentkező patakvíz kémiai változásainak vizsgálata során a hossz szelvény 



mentén egyidejűleg vett vízmintákban a Ca-ion tartalom és a hidrogénkarbonát-ion 

tartalom a forrás felé hasonlóan növekedett, mint a Béke-barlangban, de a Kis-Tohonya-

forrásból azonos időben vett vízmintában a Ca-ion tartalom kisebb volt, mint a barlangi 

vizekben (Cser F. 1984). 

 

1968 őszén, a Kossuth-barlang patakján végzett egyidejű vízfestési- és nyomáshullám 

vizsgálat során, a Nagy-Tohonya-forrástól 300 m távolságban lévő barlangi mérési 

ponttól a fluoreszcein oldat 100 m/óra, a mesterségesen keltett nyomáshullám viszont 

1000 m/óra sebességgel jelentkezett a Nagy-Tohonya-forrásban (Gádoros M. 1971). 

 

A Baradla-barlangban 1982-87-évek során végzett vízminőségi vizsgálatokból kiderült, 

hogy a Baradla vízrendszerébe a szlovákiai Domica felől érkező Styx barlangi patak 

vizében mért szennyezőanyag - elsősorban nitrát-N - mennyisége csak a 17 %-a a 

magyarországi szakaszon az Acheron barlangi patakkal illetve a Nagyravaszlyuk, 

Zomborlyuk, Csernai-tó, Kisbaradla, Bábalyuk víznyelőkön bejutó szennyezőanyag 

mennyiségének, tehát egyértelművé vált, hogy a Baradla-barlang vizeinek szennyeződése 

elsősorban Aggtelek felől történik (Maucha L. 1989). A karsztba beszivárgó, elnyelődő 

vizek átlagos kémiai összetételét a II. táblázat tartalmazza. 

 

A karsztvízszintek vizsgálata 

 

Az Aggteleki-hegységben a karsztvízszintek tanulmányozása 1970-ben a Jósvafő -1. sz. 

(Szelce-völgyi) karsztvízszintészlelő kútban kezdődött el. Itt 1985-ig, majd 1993-tól 

napjainkig folyamatos mérés folyt. A Jósvafő-2. sz. (Hosszú-völgyi) kútban 1973-1975, 

valamint 1994-95 közötti években történt vízszintregisztrálás. A Pasnyag-forrás melletti 

Komjáti-1. sz. megfigyelő kútban 1982 óta történik folyamatos vízszintmérés. A 

megfigyelések azt mutatták, hogy a Szelce-völgyi-kútban, mészkőben maximálisan 22 m-

es vízszintváltozás figyelhető meg, amely a fúrástól kb. 400 m-re lévő Nagy-Tohonya-

forrás vízhozam változásával szoros kapcsolatban áll. A Vass Imre-barlanghoz közeli 

Hosszú-völgyi, dolomitba fúrt kútban a kb. 7 méteres vízszint ingadozás csaknem 

teljesen független a közeli Kis-Tohonya-forrás vízhozam változásaitól. A komjáti észlelő 



kutat szintén mészkőbe mélyítették, a forrás közelsége miatt a vízszint ingadozás mértéke 

szintén csekély, kb. 4 m, és a Pasnyag-forrás hozam-változásával való kapcsolat nagyon 

szoros. A karsztkutak eltérő vízszintváltozásai a nagyjából hasonló korú és kifejlődésű 

karsztos területeken az egyes vízföldtani egységek viselkedésében fellelhető 

különbségekre hívják fel a figyelmet. A kutak vízszintváltozásaiban az árapály 

ingadozásoknak a karsztos kőzetre gyakorolt hatása kimutatható volt. A szűkebb 

repedésrendszerű Jósvafő-2 kútban a maximális vízszintingadozás a 0,2 métert is elérte, a 

főtörésrendszerrel kapcsolatban lévő Jósvafő-1 kútban egy nagyságrenddel kisebb volt a 

változás. Az árapály hatás kimutatása a nyomásérzékelős vízszintmérő műszerek 

alkalmazásával vált lehetővé. A Jósvafő-1 és Komjáti-1 kutak részei az országos vízrajzi 

felszínalatti törzshálózati rendszernek. 

A Jósvafő-1 (Szelce-völgyi) kút esetében a csepegő vizekhez hasonlóan meghatároztuk a 

beszivárgás függőleges sebességét a csapadék- és a vízszint emelkedés kezdő idejének 

összevetésével. Itt a szivárgási úthossz meghatározása a vízszint terepszint alatti 

mélységéből automatikusan adódott a sebességszámítás elvégzéséhez. Ennek alapján a 

csapadékból történő beszivárgás függőleges sebessége 10 évi átlagban 4,6 m/óra volt. A 

Vass Imre-barlangból származó - melléktörés ill. mikro-repedezettségre jellemző, 0,9 

m/óra - sebességnél nagyobb érték itt annak a körülménynek köszönhető, hogy a kút 

vízszintje a karsztos kőzet főtörés-rendszerével áll kapcsolatban. (Kessler a Baradla-

barlang aggteleki szakaszán 100 mm-es mesterséges esőztetéssel ennél nagyobb, 7,9 

m/óra átlagértéket állapított meg. Kessler H. (1956))  

 

A források vizsgálata 

 

A karsztforrások sokoldalú vizsgálata volt a Kutató Állomás fő tevékenysége. Az 1964-

1995 közötti időszakban, műtárgyak létesítésével fokozatosan épült ki a forrásmérő 

hálózat a környék 12 legnagyobb karsztforrása vízhozamának folyamatos regisztrálására 

- Lófej-, Kis-Tohonya-, Nagy-Tohonya-, Jósva-, Komlós-, Bolyamér-, Kopolya-, 

Kecskekút-, Vecsem-, Pasnyag-, Kastélykerti- és Tapolca-források -, valamint további 3 

forrás - Barlang-, Csörgő- és Melegvíz-források - napi mérésére, a vízhőfok hetenkénti 

meghatározására. 1980-ig a vezetőképesség mérésekre is sor került. Ezen kívül 1981-



1983 között nyolc forrás hetenkénti kémiai elemzését is elvégeztük. (I. táblázat, 1. ábra) 

 

A tizenkét forrásból kilenc forrás különböző valószínűséggel várható éves átlaghozam 

eloszlásának adatait a IV. sz. táblázaton tüntettük fel (Sárváry I. 1998). A források 

vízhozamának, a vizek hőfokának és vezetőképességének jellemző adatait pedig az V. sz. 

táblázatban közöljük (Izápy G. 1998). 

  

Megvizsgáltuk a csapadék-hatás vízhozam változtató mechanizmusát, mert tisztázni 

akartuk, hogy működésében milyen tényezők vesznek részt. Megállapítottuk, hogy 

bármely napi vízhozam érték kialakulásában - csak a csapadék-hatást figyelembe véve - 

döntő szerepe az alábbi tényezőknek van:  

• a vizsgált napot megelőző év átlagos karszt-telítettsége, amin a főtörésekkel 

körbezárt elemi karsztblokkok maximális és minimális karsztvízszint közötti 

hézagtérfogatának vízzel való telítettségét értjük 

• a megelőző két hónap csapadék csoportjainak csapadék összege 

• a csapadékcsoportokhoz tartozó változó mértékű beszivárgás értéke  

• az ún. kiürülési tényező, amely megmutatja, hogy hány százalékban csökkent 

a csapadékcsoportok által keltett árhullámok vízhozama a vizsgált napig. A 

fenti tényezőkből számított napi csapadékhatás-mutató és a napi hozam 

kapcsolatát a 2. ábrán mutatjuk be. 

   

A források vízhozam vizsgálata során a Metra típusú mechanikus műszerekről nyert 

regisztrátumokon az óránkénti vízhozam-változásokat is nyomon lehetett követni. 30 évi 

forrás-vízhozam mérés során a klímaváltozások és rövidebb ideig a geofizikai változások 

figyelembevételével ki lehetett deríteni a csapadéktól független vízhozam változások 

okait. E megfigyelések kezdettől fogva előtérbe kerültek, mert két szivornyás forrás 

(Lófej- és Nagy-Tohonya-forrás) vizsgálatával kezdődött a forráshozamok műszeres 

mérése. E két forrásnak egymástól független szivornya rendszere van, de a magasabban 

fakadó Lófej-forrás vize a forrás alatt elnyelődve a Nagy-Tohonya-forrást táplálja, ahol 

kisebb hozamnövekedések formájában megjelennek a Lófej-forrás szivornyás 

kitöréseinek csillapodott nyomáshullámai. Laboratóriumi modell-kísérletekkel 



kimutattuk, hogy a Lófej-forrásnak hármas szivornya-rendszere van. Két sorba kötött 

nagy-, és egy ezekkel párhuzamosan kötött kis-szivornya hozza létre a nagyon bonyolult 

vízhozam változásokat. A modellezés során bebizonyosodott, hogy a források hozam-

változásait valóban szivornya mechanizmus okozza, mert a modellben előállított 

szivornyás kitörések végén ugyanúgy megjelentek a kitörés utó-csúcsai, mint a 

valóságban (Gádoros M. (1969) és Maucha L. (1967)).  

 

A Lófej-forrás szivornya-rendszere a főágban helyezkedik el. A Nagy-Tohonya-forrás 

egyetlen, de egy nagyságrenddel nagyobb térfogatú szivornyája mellékági szivornya, 

mivel szivornyás kitörés előtt a vízhozam nem csökken, mint a Lófej-forrás esetében. 

Mindkét forrás szivornya működésének időbeli statisztikája megmutatta, hogy nemcsak 

közvetlen és közvetett szivornyás kitöréseket lehet megfigyelni a források vízhozam-

változásában, hanem a szilárd kéreg árapály jelensége is befolyásolja a vízhozam 

alakulását, mivel a kitörések 30 %-ában azok kezdete 6, 12, 18 és 24 órakor következik 

be. A barlangi patakokban ugyanis minden áradás középidejében közel hatórás periódusú 

vízhozam ingadozás alakul ki, amely a szivornyák töltésében is részt vesz. A jelenséget a 

Kis-Tohonya-forrás egyik áradásának vízhozam idősorán mutatjuk be. (3. ábra) Árvízkor 

a csapadék súlyának hatására a karsztos kőzettömeg úgy deformálódik, hogy a főtörések 

maximális feltágulásának időszakában dagály és apály időpontjában is egyaránt csökken 

a karszt hézagtérfogata, vagyis a főtörések szélessége.  

 

A fél mikronos nagyságrendű hézagszélesség változás hatása azért nagyítódik fel a 

várhatónál nagyobb mértékben, mert mészkőben az árvízi tározó-tér olyan 1-2 cm 

átlagszélességű, függőleges főtörések hézagteréből tevődik össze, melyekben árvízkor 

10-20 m-t emelkedhet a karsztvíz szintje. A jelenség létezésének alapvető bizonyítékát az 

a tény jelenti, hogy a Vass Imre-barlangban a karsztos kőzet hézagtérfogata luniszoláris 

görbe szerint változik, és az ún. "litoklázis-fluktuáció" és a hozamváltozás között 

kapcsolat is kimutatható. (4. ábra, Maucha L. (1966, 1968), Maucha L. - Sárváry I. 

(1970), Gádoros M. (1969)) 

 

A kőzet repedésrendszere nemcsak aktuális mikrotektonikával, hanem mozgás nélkül, 



pusztán szerkezeti felépítésével is képes befolyásolni a források vízhozam változását. Ez 

a jelenség a karsztforrások vízhozamának lépcsőzetesen csökkenő sebességű 

kiürülésében nyilvánul meg, amely logaritmikus léptékben növekvő időállandójú ex-

függvénnyel leírható egyenesekből áll (5. ábra). E jelenséget először Cser F. (1979) 

mutatatta ki a Nagy-Tohonya-forrás hozam-változásában. A több tározós rendszer 

működési mechanizmusát Izápy G. és Maucha L. (1993) értelmezte. Ennek nyomán 

született meg az új karsztmodell (6. ábra), amelynek az a lényege, hogy a karsztban is 

ugyanaz történik, mint a felszíni folyókban, amelyek árvízkor vizet duzzasztanak vissza a 

mellékágakba. Mivel a triászkorú karbonátos kőzetekben - statisztikusan - mintegy 50x50 

m-es közel függőleges törésrendszer figyelhető meg, ezért a lépcsőzetes kiürülési poligon 

első és második szakasza, 1. és 2. tároló, a törések mentén valahol kialakult, víznyelős 

barlangi főág és mellékágak kiürülését jelenti. A harmadik szakasz, azaz a 3. tároló, a 

főtörésrendszer, a negyedik és ötödik szakasz, 4. és 5. tároló, a közbezárt blokkok 

melléktöréseinek és mikro-repedezettségű rendszerének kiürülését jelzi. Végül a hatodik 

szakasz, vagyis a 6. tároló a nagyon kis vízhozam esetén a mélykarsztból, a főtöréseken 

feláramló víz kiürülését mutatja. A kiürülési hozamidősornak töréspontjai vannak, mert 

amíg a nagyobb méretű résztározóban áradás van, a mellékágból a befolyás gátolt, és 

csak ennek befejeztével, ugrásszerűen kezdődik el a mellékágak kiürülése. Az új 

karsztmodell hidraulikai adatait a 6. ábra és a VI. táblázat mutatja be.  

   

A fentieken kívül még további, a karsztforrások hozamát befolyásoló tényezők 

kimutatásra is sor került (Maucha L. 1998). A földrengés-hatás létezését a helyszínen 

regisztrált földrengések gyakorisága alapján lehetett megállapítani a Nagy-Tohonya-

forrás különböző típusú vízhozam változásainak időszakában. Kiderült, hogy az áradások 

időszakában ritkán előforduló éles és nagyfokú vízhozam csökkenéseket földrengések 

váltják ki a kőzet árapály deformációjának ugrásszerű kipattantásával (3. ábra). 

Hóolvadás időszakában az éjszakai fagyok és a nappali felmelegedés 24 órás periódusú 

változása kimutatható volt a források vízhozam-változásában. A légnyomás befolyását a 

forráshozam változásaiban csak közvetve tudtuk kimutatni. 

 

1981-83-ban a Jósvafő környékén a nyolc legnagyobb hozamú karsztforrás - Lófej-, Kis-



Tohonya-, Nagy-Tohonya-, Babotkút-, Szabókút-, Jósva-, Alsó-barlang- és Komlós-

források - hetenkénti, és árvizes időszakokban naponkénti vízkémiai vizsgálatát végeztük 

annak megállapítására, hogyan változik a források kémiai összetétele a különböző 

vízhozamú időszakokban. Az egyes vizsgált források vízkémiai összetételét a VII. 

táblázatban tüntettük fel (Izápy G.-Maucha L. 1993, 1994, 1998.), a területi 

átlagértéket a II. táblázat tartalmazza.  

 

Megállapítottuk, hogy az egyes karsztforrások eltérő vízföldtani és utánpótlódási 

viszonyai ellenére, a karsztvizek jellege állandó. Ennek oka, hogy a tipikusnak tekinthető 

karsztvizekben 90 %-ot meghaladó mértékben van jelen a kalcium, a magnézium és a 

hidrogénkarbonát ion, míg a nátrium, klorid, szulfát és nitrát ionok csak alig kimutatható 

mennyiségben. Emiatt az összes keménység és a karbonát keménység egyenértékben 

kifejezett hányadosa 1,1 körül van. A "keménységi-hányados"-nak elnevezett jelzőszám 

igen alkalmas arra, hogy kimutatható legyen bármely karsztforrásban a más típusú vizek - 

csapadék-, réteg-, talajvizek - bekeveredése, vagy ha a karsztvíz más kőzetekkel is 

érintkezik. A forrásra jellemző átlagos érték megváltozása jelzi a fenti hatás 

valamelyikét, vagy a hibás mérést, ami nagy gyakorlati jelentőséggel bír. (Árvizek 

időszakában a keménységi hányados 10-20 %-os növekedését figyeltük meg a Jósva-

forrás esetében, de jellemzően különbözik a keménységi hányados értéke, pl. a budapesti 

termálkarszt különböző áramlási pályákon mozgó vizeiben is.)  

  

A rendszeres vízminőségi vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a Komlós-forrás 

vizében már Jakucs L. (1960) által észlelt, tartós árvízi keménységnövekedés más 

forrásokban is megfigyelhető (7. ábra). Patakos forrásrendszerekben ennek oka az, hogy 

az áradás időszakában a barlangi patakba gyorsan bejutó nagyobb keménységű frissen 

beszivárgott vízből viszonylag kisebb a széndioxid veszteség és emiatt a mészkiválás is, 

mint kisvízi hozamok esetében. Kisvízkor a mederben, a mésztufagátakon kis 

vastagságban, lassan átfolyó vízből a széndioxid veszteség miatti mészkiválás hatására 

csökken a patakvíz összes- és karbonátkeménysége. Megállapítottuk azt is, hogy e 

változáson belül a víznyelők csapadékból származó vizének megjelenése - néhány napos, 

átmeneti jellegű, összes oldott anyag és keménység-csökkenést jelentő minimumok 



formájában - jól felismerhető (7. ábra, Jósva-f.), amint azt Kessler H. (1954) - 

Jakuccsal ellentétben - is megfigyelte.  

 

Arra is fény derült, hogy a tisztán mészköves vízgyűjtőjű forrásoktól eltérően, a részben 

dolomitos, részben mészköves vízgyűjtőjű források vizében az összes keménység és 

hidrogénkarbonát tartalom értéke vízhozam-változáskor csak kisebb mértékben változik. 

(7. ábra, Babotkút, Nagy-Tohonya-f.) Ilyen források esetében a Mg-ion tartalom árvízkor 

csökken, a Ca-ion tartalom pedig növekszik. A kiürülés folyamán a koncentráció-változás 

a hozamcsökkenéssel arányosan megfordul. A jelenség a mészkő és a dolomit eltérő 

szerkezetéből adódó vízvezetőképességi különbséggel magyarázható, árvízi időszakban a 

mészkőbe beszivárgott vizek minőségi jellemzői dominálnak, kisvíz időszakában viszont 

a dolomitos részvízgyűjtőn beszivárgott vizek határozzák meg a víz jellegét. 

 

Anyagtranszport vizsgálatokat is végeztünk a terület forrásaira, hogy meghatározzuk a 

karszt nitrogén szűrőképességét, ill. a felszín alá került csapadékvíz által a kőzetből 

kioldott anyagok összes koncentrációját. Az átlagos fajlagos-iontranszportnak a 

karsztfelszín és a források közötti megváltozását a beszivárgó csapadékvizek és a 

forrásvizek transzportjainak különbségéből számítottuk ki. Megállapítottuk, hogy a 

kőzetből kioldott természetes ionok összessége a forrásvízben megnövekedett, míg a 

nitrogén származékok mennyisége 1-2 nagyságrenddel csökkent. (Izápy G.-Maucha L. 

2000.) Az elemzési adatok alapján meghatároztuk az Aggteleki-karsztfelszín 

lepusztulásának - ún. denudációs - értékét, ami 0,023 mm/év-nek adódott. (8. ábra) 

 

Több környezeti izotóp vizsgálatra is sor került a folyamatosan mért forrásoknál. A 

trícium a 1950-1960 közötti légköri atomrobbantások alkalmával került a csapadékba és a 

beszivárgás révén a karszt belsejébe. Az így kialakult nyomjelzés hatására a csapadék és 

a forrásvizek trícium koncentrációja az 1960-1970 közötti időszakban 100-200 TU 

egységet is elért. A kilencvenes évekre a csapadékban mérhető trícium mennyisége 5-20 

körüli TU értékre csökkent. A kilencvenes évek elején a csapadék és a jósvafői források 

vizében mért trícium tartalom lényegében nem különbözött. A mérések részletes 

feldolgozása máig nem történt meg, de az megállapítható volt, hogy a legtöbb forrásban a 



víz tartózkodási ideje egy-két év, ami kismélységű tározóra, és csekély tározóképességre 

utal.  

 

A kilencvenes években néhány 14C mérés történt a beszivárgó vizek valamint a Nagy- és 

Kis-Tohonya-forrás vizéből. A beszivárgó - liziméterből, illetve barlangi csepegő 

vizekből vett − vízben mért 14C tartalom lényegében megfelelt a szakirodalom által 

megadott értéknek - 110-120 md% −, a forrásvizekben azonban nagyon eltérő 

koncentrációk adódtak a hozamtól függően. Árvízi hozamok idején a forrásokban mért 
14C-tartalom nagyobb volt, mint a vízkor meghatározáshoz figyelembeveendő 85 md% 

háttérérték - 90 ill. 107 md% -, kis hozamok mellett viszont a 14C-tartalom a háttérérték 

alá is csökkenhet - 65 ill. 90 md%. Ezekből a mérésekből azt a következtetés kellett 

levonni, hogy a 14C-tartalom a karsztos rendszerekben nagyon gyorsan változik, és ez a 

változás nem arányos a felszín alatti tartózkodási idővel, az izotópkicserélődés és a 

vízkeveredés miatt. Az utóbbi okok miatt a mélykarsztos rendszerekben is csak megfelelő 

óvatossággal használható a módszer a vizek abszolút korának meghatározására. 

 

A területre jellemző karsztos beszivárgási-százalék sokévi átlagos értékének 

meghatározására a források hosszúidejű folyamatos mérése adott lehetőséget. Ebből a 

célból megvizsgáltuk, hogy a Nagy-Tohonya-forrás 1964-1983 közötti 20 éves 

vízhozam-összege hány százaléka a vízgyűjtőre hullott csapadék azonos évekre 

vonatkozó összegének. Ehhez a Mailott-Prinz képletével meghatározott vízgyűjtőterület 

figyelembevételével kiszámítottuk, hogy a fenti időszakra a beszivárgási százalék értéke 

27 %. Ezeknek az adatoknak a figyelembevételével a korábbinál megbízhatóbb módszert 

dolgoztunk ki a karsztos beszivárgás számítására, melynek alkalmazására naponta mért 

csapadék- és léghőmérséklet adatokra van szükség. A módszer lényege abban áll, hogy 

parabolikus kapcsolatot találtunk az évi vízhozamösszegek és az évi csapadékösszegek 

között (9. ábra). A kapcsolatból számítható nyers beszivárgási értéket csapadékeloszlási-

, tározási-, párolgási- és lefolyási- korrekcióval kell javítani, ha a vizsgált évre a 

valóságot megközelítő értéket kívánunk meghatározni. A csapadékeloszlási-korrekciót a 

megelőző téli félév csapadékosságának, a tározási-korrekciót pedig a megelőző két év 

csapadékosságának átlagtól való eltéréséből számítottuk. A párolgási-korrekciót a nyári 



tenyészidő területi léghőmérséklet átlagértéke és az országosan közepesnek számító 

jósvafői hasonló érték különbségéből számítottuk. Végül a lefolyási-korrekciót a vizsgált 

év sokévi átlagtól eltérő kétszeres, vagy háromszoros havi csapadékösszegei, ill. az évi 

csapadék szélsőségesen nagy értéke esetén vettük figyelembe. Az eljárás országosan 

használható módszerré vált. (Maucha L. 1990)  

 

Sokévi forráshozam adatok felhasználásával lehetővé vált valamennyi forrás vízgyűjtő 

területének kiszámítása, ha Mailott-Prinz képletében a beszivárgási százalék értékét az 

új beszivárgás-számítás nyers értékével helyettesítjük. Az Aggteleki-karszt viszonylag 

kis területe és a közös vízgyűjtő miatt nem kellett alkalmazni egyetlen korrekciót sem. 

Így valamennyi vizsgált forrás vízgyűjtő területe egyszerűen meghatározható volt oly 

módon, hogy a sokévi átlagos vízhozamot osztottuk a számított beszivárgás 

középértékével. A kapott értékeket a források statisztikai adatainak táblázatában 

találhatjuk meg (V. táblázat, Izápy G. 1998.) 

  Meghatároztuk a területet felépítő középső ill. felső triász képződmények 

hézagtérfogatát is Müller P. (1975) módszere alapján. Az eljárás azon az elven alapul, 

hogy a források kiürülésének időszakában a forráson kifolyó összes vízmennyiség egy 

adott térfogatú kőzettartományból folyik ki. A kifolyás időtartamára eső vízszint 

süllyedés mértékének és a vízgyűjtőterület kiterjedésének ismeretében kiszámítható a 

kőzettartomány térfogata. A Nagy-Tohonya-forrás 1970 évi tíz egymást követő áradása 

kiürülési időszakaira vonatkozóan kiszámítottuk, hogy a kifolyó vízhozam összegek 

közepes térfogata hány százaléka a Szelce-völgyi, Jósvafő-1 észlelőkút azonos 

időszakokra eső maximális és minimális vízszint különbségei átlagának, és a vízgyűjtő 

területtel szorzott értékből nyerhető térfogatnak. Az így kapott hézagtérfogat érték 0,38 

%-nak adódott (Maucha L. 1998.). (Ez a hézagtérfogat egy nagyságrenddel kisebb, mint 

a Dunántúli-középhegység területére meghatározott érték.) 

 

1993-ban az Aggteleki-karszt teljes és a Szlovák-karszt határmenti forrásainak közös 

vízgyűjtő területére az 1976-1985 évek közötti tíz évre vonatkozóan ugyanolyan 

vízháztartási vizsgálatot végeztünk, mint korábban a Nagy-Tohonya-forrás vízgyűjtőjén. 

(Maucha L. 1998.) Az új vizsgálat azért volt megbízhatóbb, mert a forrásokkal körbezárt 



vízgyűjtőt nem számítottuk, hanem 1:25.000-es térképen mértük meg. A pozsonyi 

SHMU-tól kapott hozamadatok és saját adataink, valamint kizárólag saját csapadék 

adatok figyelembevételével megállapítottuk, hogy a 193 km2 kiterjedésű 

vízgyűjtőterületen a fenti időszakban a csapadék 10 éves átlaga 649 mm, a területre eső 

összes magyarországi- és szlovákiai forrás átlagos éves vízhozam összege pedig 

32.616.400 m3 volt. Ebből kiszámítottuk, hogy a figyelembe vett közös vízgyűjtőre 10 

évi átlagban 125.257.000 m3 csapadékmennyiség hullott, amelyből a forrásokon át 

felszínre jutott fenti beszivárgott vízmennyiség a csapadékösszeg 26 %-a volt. Ebből 

következik, hogy a lefolyásmérések alapján 2%-os felszíni lefolyást feltételezve az 

evapotranszspiráció 10 éves átlag értéke 72 %-nak adódik. A Nagy-Tohonya-forrás 

vízgyűjtőjén korábban kapott eredményhez képest az 1 %-al kisebb beszivárgási érték 

valószínűleg az 1981-től beálló szárazabb időszak kisebb csapadékossága miatt alakult 

ki. 

 

Víznyelők és források között számos nyomjelzési kísérlet történt a közel vízszintes 

sebességek meghatározására. Ezeket Dr. Sárváry I. (1969, 1979) gyűjtötte össze. Ezek 

közül kiválogattuk egyrészt azokat az eredményeket, melyeket barlangi főágakban 

mértek. Másrészt figyelembe vettük a zsombolyok nyomjelzésénél meghatározott nagyon 

kis sebesség értékeket is, ahol mesterséges vízutánpótlást kellett alkalmazni. A 

legnagyobb értéket a Zomborlyuk és a Baradla Retek-ága között mérték (300 m/óra). A 

legkisebb sebességeket a Vecsembükki-zsomboly és a szlovákiai Zsámány-forrás, illetve 

a Körkút-forrás között mérték. (0,12 m/óra). A közel vízszintes karsztvíz áramlási 

sebesség értékeket a VIII. sz. táblázatban adtuk közre. 

 

Összefoglalás 

 

Megállapíthatjuk, hogy Papp Ferenc professzor által a jósvafői karsztvízkutató Állomás 

alapítása olyan előremutató és gyümölcsöző tett volt, amely nemcsak az Aggteleki-

karsztvidék sokoldalú hidrológiai vizsgálatát, feldolgozását tette lehetővé, hanem a 

magyarországi karszthidrológia fejlődését is szolgálta. Először nyílt lehetőség a 

forráshozamokat befolyásoló tényezők hatásának érdemi feltárására. A sokéves 



folyamatos forráshozam mérés, a napi és heti kémiai elemzések lehetővé tették a 

forráshozam és a vízkémiai változások közötti jelentősebb összefüggések felismerését. A 

nyomjelzési, szivárgási, lefolyásmérési vizsgálatok, a források kiürülésének 

tanulmányozása olyan új karsztmodell kialakítására vezetett, amely által sikerült 

meghatározni a karsztos tárolók számát, egymásrahatásuk mechanizmusát és 

legfontosabb hidraulikai paramétereit. Vízmérlegek készítésével pedig a korábbiaknál 

megbízhatóbb karsztos beszivárgási számítási eljárás kialakítására is sor került, amely 

országosan használható módszerré vált. A Kutató Állomáson végzett karszthidrológiai 

mérésekből szerzett ismeretek általánosan használhatók a magyarországi 

karsztterületeken, és felhívják a figyelmet arra, hogy hasonló földtani körülmények 

között is jelentős vízföldtani eltérések lehetnek egyes vízföldtani egységek között.  
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OMSZ klímaállomás, hőmérséklet-, 
csapadék-, szél-, napfénytartam-, 
talajhőm.-, párolgás mérés

Vass I.-bg. csepegéshozam, klíma 
mérés

Nagyobb források vízkémiai elemzése

Kis-Tohonya-f., rendszeres hozam- és 
hőmérséklet mérése
Kutatóállomás, hóvastagság-, 
víztartalom mérés
Kutatóállomás, kádpárolgás mérés 
(1+3 m2)
Vass I.-bg., 4 db Beckmann-hőmérős 
klímaállomás, csepegésmérő hálózat 
fejl.
Nagy-Tohonya-f., bukógátas vízhozam
regisztrálás, hőfok-, ellenállás mérés 
hetente
Lófej-f., bukós vízhozamreg., hőfok-, 
ellenállás mérés hetente
Vass I.-bg., mérőórás litoklázis-
fluktuáció mérés
Kis-Tohonya-f., bukós vízhozam-reg., 
hőfok-, ellenáll. mérés hetente
Kastélykerti- és Tapolca-f.-ok, bukós 
vízhozamreg., hőfok-, ellenállás mérés 
hetente
Komlós-, Vecsem-, Pasnyag-f.-ok, 
bukós vízhozamreg., hőfok-, ellen-állás 
mérés hetente
Vass I.-bg., litoklázis-fluktuáció 
távmérés, klíma- és  csepegésmérő 
hálózat bővítése
Jósvafő-1., karsztvízszint-észlelő kút, 
regisztrálás
Napi csapadékmérő állomás,              
11 db üzemeltetése
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Kutatóállomás, földrengésregisztráló 
üzemeltetése (MTA Geofizikai Int.)

Jósvafő-2., karsztvízszint-észlelő kút, 
regisztrálás
Havi csapadékösszegző,                      
9 db üzemeltetése
Kutatóállomás, csapadéktrícium 
mintavétel
Jósva-, Bolyamér-, Kopolya-, 
Kecskekút-f.-ok, bukós vízhozam-reg., 
hőfok-, ellenáll. mérés hetente
Csörgő-, Melegvíz-f.-ok, napi hozam-, 
hőfok mérés
Kutatóállomás, lefolyásmérő parcella, 
napi mérések
12 forrás klorid tartalmának mérése 
hetente
Kutatóállomás, csapadék-ellenállás 
mérése
Vass I.-bg., radonmérés havonta (MTA 
ATOMKI)

Kis források, hozammérése havonta

Teresztenyei-f., napi vízhozam- és 
vízhőmérséklet mérése
Kutatóállomás, 8 forrás heti 
vízminőségi vizsgálata
Kutatóállomás, karsztliziméter 
naponkénti mérései+vízkémia
Komjáti-1 karsztvízszintészlelő kút, 
regisztrálás
Baradla-bg., 6 db víznyelő 
hozamregisztrálás

Kutatóállomás, intercepció mérések

Vass I.-bg., légnyomás-különbség, 
légáramlás mérés

Üzemeltető ÉVÍZIGVITUKIBME
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II. táblázat

Víztípus Mintavételi 
hozam Hőm. pH Vez. kép. Össz. kem. Ca++ Mg++ Na+ K+ NH4

+ NO3
- NO2

- HCO3
- Cl- SO4

-- KOIps

mm
L/nap oC - µS/cm CaOmg/L

L/perc
Csapadék 10 5,0 52 4 2,5 0,8 2,10 4,1 0,02 13,4 1,0 6,0 3,6
Felszíni 
lefolyás 5,4 7,7 111 30 29,6 5,7 1,80 4,0 0,22 83,1

Lejtőmenti 
szivárgás 2,6 8,5 648 43 15,8 4,1 0,60 17,1 0,07 317,5 1,4 27,2

Függőleges 
szivárgás 19,5 8,2 459 112 46,0 18,7 0,31 5,4 0,05 286,6 0,5 26,0

Barlangi 
csepegővíz 0,6 7,7 706 183 121,1 5,3 1,4 0,3 0,04 4,2 0,00 330,7 4,0 39,6

Víznyelők 
vize 500 6,8 268 38 19,2 3,8 2,8 5,8 0,35 17,8 0,10 55,0 8,9 20,8 9,2

Barlangi 
patakok 1523 9,2 7,5 509 137 86,2 8,2 14,3 18,7 0,35 14,9 0,10 260,2 25,3 38,0 9,2

Források 2505 10,9 7,2 579 200 115,8 16,6 2,5 1,6 0,03 4,5 0,01 398,0 5,7 26,4 1,1

A jósvafői vízminőségi mintaterületen vizsgált vízháztartási elemek vízminőségi középértékei

mg/L



III. táblázat

Zomborlyuk

Csernai-tó

Kis-baradla

IV. táblázat

100 10 5 5 10 100

Valószínűség 0,01 0,9 0,8 0,5 0,2 0,1 0,01

Nagytohonya-
forrás (1964-83) (1800*) 3800* 5500 8300 12000 16000 (27000)

Kis-Tohonya-f. (40*) 300* 650 1300 2200 3000 (6000)

Lófej-forrás (30*) 170* 260 420 700 790 (1800)

Komlós-forrás (10*) 125* 300 650 1500 2200 (5700)

Jósva- és Alsó-bg.-
f. (8000*) 11500 12500 14000 16500 18000 ?

Tapolca-forrás (135*) 160* 300 500 850 1100 (2050)

Kastélykerti-f. (110*) 450* 850 1300 2000 2650 (4200)

Kopolya-f. - 390* 700 1200 1900 2400 (4150)

Kecskekút-f. - 55* 100 250 600 950 (3000)

A *-al jelzett értékek a kis alaphozamokra illeszthető eloszlás függvény jelenlétére utalnak.

A Baradla-barlang négy víznyelőjének vízgyűjtő területe és 1983-84 években mért 
átlagos vízhozam adatai

Különböző valószínűséggel várható éves átlaghozamok (m3/nap), lognormál 
eloszlásfüggvény illesztésével

Visszatérési idő, év 
Száraz periódus Nedves periódus

2

Átlagos Vízhozam

L/perc

Vízgyűjtő területVíznyelő neve

km2

Nagyravaszlyuk 0,8

0,28

0,72

0,3

1582

175

400

100



Forrás           
neve

Számított 
vízgyűjtő 

terület 
km2

Sokévi 
átlag Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum

Lófej-f. 1,2 487 16992 0 9,8 8,5 682 527
Kis-Tohonya-f. 3,7 1486 38390 0 10,2 8,9 688 455

Nagy-Tohonya-f. 24,4 9154 98500 1440 15,9 10,4 641 496
Jósva-forrás 34,4 14364 576000 5472 14,3 9,4 648 348

Komlós-f. 2,5 914 27319 4 12,8 9,3 709 159
Bolyamér-f. 1,6 515 19008 14 11,1 9,8 704 474
Kopolya-f. 3,4 1180 32292 14 11,2 10 680 500

Kecskekút-f. 0,8 272 7603 0 10,6 8,4 768 364
Csörgő-f. 2,7 1129 34990 138 11,8 8,6 667 500

Melegvíz-f. 0,5 254 757 85 19,,4 11,3 643 495
Vecsem-f. 4,8 2056 97997 11 12,2 10,4 616 514
Pasnyag-f. 5,3 2760 70560 130 15,1 12,2 654 478

Kastélykerti-f. 3,5 1447 47300 0 11,6 10,2 583 537
Tapolca-f. 1,2 601 7200 0 16,9 12,2 574 457

Teresztenyei 
Barlang-f.

2,2 734 20226 16 11,5 6,5 610 457

Átlag 6,1 2490 73009 488 12,5 9,7 658 451

V. táblázat

Vezetőképesség      
µS/cm

Vízhőfok            
oC

Az Aggteleki-hegységben mért források vízhozam-, vízhőmérséklet- és vezetőképesség 

Vízhozam                     
m3/nap



Átlagos 
járatszélesség  

Kiürülési idő 
(készletcsökkenés 

tized része)

Átl. áramlási seb. 
Vízszintes - 
függőleges

Fiktív Darcy-féle 
sziv.tény. 

Vízszintes - 
függőleges

Transzmisszib. 
(50 m vastag 

kőzetre)

száma neve    [m]  [nap] [m/nap] [m/nap] [m2/nap]

1 Barlangi főág 
víznyelővel β1 10-1 1-5

7200 - 1200 150 - 25
7500 - 1250

2 Barlangi mellékág 
víznyelővel β2 1-0,1 5-10

1200 - 120 25 - 2,5
1250 - 125

3 Főtörésrendszer 
hálózata α1 0,1-0,01 10-20 120 - 12        

240 - 24
2,5 - 0,25        

5 - 0,5 125 - 12,5

4 Elemi blokkok 
mellékhasadékai α2 0,01-0,001 20-170 12 - 1,2        

24 - 2,4
0,25 - 0,02       
0,5 - 0,05 12,5 - 1,25

5 Elemi blokkok 
mikrorepedései α3 0,001-0,0001 170-380 1,2 - 0,12       

2,4 - 0,24
0,02 - 0,002      
0,05 - 0,005 1,25 - 0,125

Kétfázisú 
mélykarszt 

felszálló vize
6 3-5 tároló csökkent 

porozitású rendszere γ 0,0001-0,00001 380-7300 0,12 - 0,06 0,002 - 0,001 0,125 - 0,050

H
ár

om
fá

zi
sú

 se
ké

ly
ka

rs
zt

 le
sz

ál
ló

 v
iz

ei
A szabadfelszínű karsztmodell hidraulikai paraméterei

VI. táblázat

Vízmozgás 
iránya

Tároló 
Vízh. összetevő 

jele



VII.táblázat

CaO mg/L mg/L
mval/L mval/L

221 111 28 449
7,9 5,6 2,3 7,4
221 117 25 437
7,9 5,8 2,1 7,2
219 120 22 429
7,8 6,0 1,8 7,01
205 105 26 416
7,3 5,2 2,1 6,8
204 116 18 404
7,3 5,8 1,5 6,6
188 121 8 377
6,8 6,1 0,7 6,2

Jósva-f. 188 122 7 377
Alsóbarlangi-forrásszája 6,7 6,1 0,6 6,2

Jósva-f. 178 113 9 358
eredeti forrásszája 6,4 5,7 0,7 5,9

6,6

11,5

1,07

1,10

1,11

1,07

1,10

1,09

1,08

1,09

2,5

3,9

544

536

10,2

8,1

583

554

0,9

7,6

3,2

2,4

Ca eé / Mg eé

6470

8,7

µS/cm

1022

480

460

619

L/min
pH

Források neve
Vízhozam

Átlagos vízkémiai összetétel

622

mg/L Ö.kem / Karb.kem.

2,4

2,8

2,2

2,6

qCaMg HCO3
- NO3

- kh

Nagy-Tohonya-f.

Komlós-f.

1340

3,3

Babot-kút-f.

Kis-Tohonya-f.

Lófej-f.

Szabó-kút-f.

841

583

7,7

7,2

Ö.kem. Ca2+

mg/L
mval/L

Mg2+

617

Vez.kép.

A Jósvafő környéki források 1983. évi mennyiségi és minőségi értékei a vizek 
összes keménységének csökkenő sorrendjében

1370

8230

7,1

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2



Kísérlet 
éve

Nyomjelzés beadási 
helye

Jelzőanyag 
megjelenési helye

Távolság 
légvonalban 

(m)

Első 
észlelésig 
eltelt idő 

(óra)

Utolsó 
észlelésig 
eltelt idő 

(óra)

Max. 
sebesség 

(m/óra)

Min. 
sebesség 

(m/óra)

Kapcsolat 
jellege

1985 Zombor-lyuk Retek-ág 600 2 - 300 - VÁ 

1978 Óriástermi-nyelő Jósva-A.bg.-i-f. 470 2 - 235 - VÁ

1963 Milada-nyelő * Kis-Tohonya-f. 4500 22 34 205 132 VÁ

1956 Veszettárpás-nyelő Teresztenyei-f. 850 6,5 - 131 - VÁ

1964 Bükklápai-nyelő Szénhely-forrás 150 1,3 3 115 50 VÁ

1972 Kuriszláni-nyelő Nagy-Tohonya-f. 1800 16,5 43,5 109 41 VÁ

1955 Vizetes-nyelő Teresztenyei-f. 1200 12,5 25 96 48 VÁ

1964 Acskóréti-nyelő Csörgő-forrás 2000 28 102 71 20 VÁ

1959 Gyökérkúti-nyelő Danca-forrás 600 9 - 67 - VÁ

1958 Milada-nyelő * Kecső-forrás * 3000 58 160 52 19 VÁ

1952 Baradla Vaskapu-nyelő Jósva-forrás 2300 46 - 50 - VÁ

1960 Kis-Tohonya-p. nyelője Szabókút-forrás 300 7 21 43 15 VÁ

1978 Gergéslápai-nyelő Nagy-Tohonya-f. 680 16,75 25,5 42 27 VÁ

1955 Szabadság-barlang Kecske-kút-f. 950 27 60 35 16 VÁ

1986 Mogyorós-töbri-nyelő Bolyamér-f. 750 48 - 16 - VÁ

1984 Hazugkút-forrás Nagy-Tohonya-f. 3600 356 - 10 - VÁ

1967 Lófej-forrás Nagy-Tohonya-f. 3600 455 887 8 4 VÁ

1960 Bábalyuk-nyelő Jósva-forrás 3700 600 - 6,0 - VÁ

1969 Almási-zsomboly Tapolca-forrás * 1900 336 1540 5,7 1,2 VÁ-FH

1973 17.sz. zsomboly Gulyakerti-f. * 750 1730 3360 0,43 0,22 FH

1989 Vecsembükki-zs. Zsámány-f. * 1800 7900 15000 0,23 0,12 FH 

1969 Vecsembükki-zs. Körkút-forrás * 1800 7900 15000 0,23 0,12 FH

   * : Szlovákiai nyelő, vagy forrás
VÁ : Vonalas áramlás
FH : Frontális-hullám 

Nyomjelzési kísérletekkel meghatározott, közel vízszintes áramlási sebességek az Aggteleki- és a 
Szlovák-karszton, a csökkenő maximális sebesség sorrendjében 

(Sárváry I. feldolgozása nyomán)

VIII. táblázat




