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A karsztvízkutatás fejlesztésének iránya*
irta: Dr. Böcker Tivadar

A  hazai karsztvízkutatás jövőbeni irányát 
több szempont együttes hatása alakítja ki és 
határozza meg. Ezek között az e téren eddig 
elért eredmények, illetve hiányosságok, továb
bá a gyakorlati élet által felvetett feladatok 
említhetők meg elsősorban. A  jövőbeni munka 
irányát azonban főként az utóbbi —  vagyis a 
gyakorlati kérdések köre —  határozza meg.

A  kérdésekre adandó válaszokat az alábbi 
fő témakörök köré lehet csoportosítani.

1. A  karsztvíz utánpótlódása.
2. A  karsztos kőzetekben végbemenő 

áramlás leírása.
3. A  megcsapolások által fakasztott vizek 

mennyiségi meghatározása, tehát víz
hozamszámítás és a vízemelés hatásai
nak vizsgálata.

4. A  vízellátás szempontjából számításba 
vehető vízkészlet.

5. A  természetes, de főként a mesterséges 
megcsapolások által fakasztott karszt
víz legkedvezőbb felhasználása.

Természetesen a fő témakörök számtalan 
részlet kutatási témát vetnek fel, mint pl. a 
karszthidrodinamikai műszerek kidolgozása és 
fejlesztése, stb.

A  kutatás során eddig elért eredmények 
lényegében az egyes kérdéscsoportokra adható 
válaszok jelenlegi színvonalát határozzák meg. 
A továbbiak során csoportonként, kissé részle

* A VITUKI Tudományos Tanácsa „A Karszt
vízkutatás fejlesztésének iránya” c. összeállí
tás 1966. VII. 15-én tárgyalta és azt jóváhagyta. 
Ez a jelen publikáción túlmenően tartalmazta 
a fejlesztési programból az Intézet által 1966— 
70 évre vállalt kutatás vázlatát is.

tesebben kell vizsgálnunk ismereteink jelen
legi színvonalát, valamint azt, hogy milyen 
irányban célszerű továbbfejleszteni a kérdés- 
csoportok kutatását.

I. A KUTATÁSI FELADATOK

1. A karsztvíz utánpótlódása
Az e téren rendelkezésre álló ismeretek az 

1950-es években alakultak ki, amikor a VITU
KI munkája keretében Kessler Hubert meg
határozta a nyílt karszton a csapadékból beszi
várgó víz mennyiségét a beszivárgási százalék 
segítségével. A  továbbiak során az utánpótló- 
dási (beszivárgási) értékeket finomították. 
Majd később az egyes karsztterületeket bizo
nyos utánpótlódási csoportokba sorolták be 
(Böcker 1963). Ezek szerint négy fő típust lehet 
megkülönböztetni:

a) a kiskiterjedésű, minden oldalon 
vízzáró kőzettel határolt felszíni 
karsztot (pl. Mecsek hegység, Tettye 
forrás),

b) a nagy kiterjedésű, regionálisan a 
felszínen található karsztot (pl. Ba
kony hegység),

c) kisáteresztőképességű fedőkőzettel 
borított, de lényegében szabad fel
színű vizet tároló karsztot (hegységi 
előterek kis medencéi pl. Nyirád),

d) vízzáró fedőkőzetekkel fedett nyo
más alatti vizeket tároló karsztot 
(pl. dorogi, tatabányai területek, de 
ide tartoznak a nagymélységű és 
hévizet tároló karsztok is.)
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Az „a” és ,,b” csoportokba tartozó terü
leteken a kidolgozott metodika tovább fejlesz
tése nem szükséges. E kérdés napirendről való 
levételét (kutatás vonalán) az indokolja, hogy 
a megállapított beszivárgási százalékok sok 
éves átlagban 32— 38% között váltakoznak ál
talában ± 20% bizonytalansággal. A  kidolgo
zott módszer igen nagy előnye azonban az elő
rejelzés lehetőségének meghatározása volt. En
nek további finomítása viszont, éppen az em
lítettek miatt nem célszerű, mert az esetleges 
pontosításra fordított energia nem áll arány
ban a kapható eredményekkel. Az egyes rész
letterületeknél előfordulnak különleges esetek, 
mint pl. a nem nagy vastagságú 0,5— 5 m fe
dővel borított karsztterületek (pl. Bükk) be
szivárgási viszonyainak vizsgálata, amely azon
ban már nem metodikai, vagyis módszerkuta
tás, hanem a kidolgozott és jó meghatározási 
módszer adott viszonyokra való alkalmazása.

Lényegesen nagyobb problémát jelent a 
„c” és ,,d” csoportba tartozó területek utánpót- 
lódási viszonyainak meghatározása. E csopor
tokban ugyanis többek között a fedő (takaró) 
kőzetek milyenségétől függ a csapadékból való 
utánpótlódás mennyisége, a beszivárgási szá
zalék. Itt tehát elsősorban a takaró kőzetössz- 
let kőzettani elemzése szükséges vízföldtani 
szempontból elsősorban azért, hogy az után- 
pótlódási típus meghatározható legyen. Kidol
gozandó továbbá a „c” csoportban a beszivár
gási százalék meghatározásának módszere, 
melyre vannak ugyan különböző elképzelések, 
de kidolgozott metódus még nincs. A  ,,d” cso
portban az utánpótlódás a leginkább kérdéses. 
Erre vonatkozóan is vannak elképzelések, de 
a kérdés megoldásától távol vagyunk még. Fő
ként itt kapcsolódik az első problémakör a má
sodikhoz, vagyis a földalatti áramlás meghatá
rozásának megfogalmazásához. Amíg a ,,c” cso
portban bizonyos kísérleti területek szüksége
sek a kérdés előbbi vagy utóbbi megválaszolá
sához, addig a ,,d” csoportban hidrodinamikai 
mérések válnak szükségessé, továbbá a víz
emelés hatására létrejövő nyomáscsökkenés 
eredményeként a fedőkőzetből beáramolható 
vízmennyiség lehetőségének vizsgálatára nyom- 
jelzéses kísérletek kívánatosak. Ebben a cso
portban („d”) az utánpótlódás kérdésével szo
rosan összefügg annak a kérdésnek a vizsgá
lata, hogy a hévizet tároló karsztos kőzetek 
hévízutánpótlódása honnan származik.

2. A karsztos kőzetekben végbemenő áramlás 
leírása

A  második kérdéscsoportnál elsősorban azt 
kell tisztázni, hogy mi befolyásolja a vízmoz
gást.

Eddigi ismereteinkből az alábbiak nyilván
valóak :

a) nyomás alatti karsztos kőzetekbn ál
landó jellegű vízmozgás csakis megcsa
polás hatására jön létre,

b) a létrejött vízmozgás kényszerpályás 
áramlás, melyet főképpen és elsősor
ban a kőzetekben kialakult víz járatok 
milyensége befolyásol,

c) természetes körülmények között az 
áramlás laminárisnak, míg a megcsa- 
polási helyek körül turbulensnek ve
hető egyes speciális esetektől (pl. bar
langok) eltekintve,

d) a karsztos kőzetek járataiban végbe
menő áramlásnál a porózus kőzeteknél 
használt értelemben szivárgási ténye
zőről az esetek többségénél nem be
szélhetünk,

e) az áramlási sebesség nem állandó, ha
nem a vízkivétel függvényében válto
zik.

Kísérletek voltak arra vonatkozóan, hogy 
az áramlás legjellemzőbb értékét, az áramlási 
sebességet matematikai úton, függvény for
májában meghatározzák. E módszerek azonban 
az analógia elvére épülnek fel. Ebből adódik a 
kutatás további feladata: az azonos viszonyok 
térbeli elterjedésének vizsgálata.

Ennek módszere a karsztos kőzetek részle
tes vízföldtani vizsgálata, a karsztosodás fo
kának, illetve térbeni változásának meghatá
rozása, térképi ábrázolása.

Ezen túlmenően előttünk álló feladat a 
regionális megfigyelőhálózat kiévítése, és az 
azonos kiképzésű kutakban hidrodinamikai mé
rések végzése.

A  vízi áratok milyenségének térbeli válto
zásait egybevetve a regionális megfigyelőháló
zat mérési sorának eredményeivel, a jelenlegi
nél lényegesen magasabb fokon adható válasz 
a kérdésre. Az áramlási irány és a tényleges 
sebesség meghatározására nyomásjelzéses kí
sérletsorozatokra van szükség.

Meghatározandó továbbá, hogy a kőzetben 
létrejövő vízmozgásnak milyen a mélységi el
terjedése, másszóval a vízszint alatt milyen 
mélységben tekinthető már a karsztvíz nyuga
lomban lévőnek. Ez magában foglalja azt a 
kérdést is, hogy a mesterséges megcsapolási 
helyek szintje alatt létrejön-e felfelé irányuló 
vízmozgás. Ennek eldöntésére elsősorban ana
lóg viszonyokat feltételező model kísérletre van 
szükség.

3. Vízhozamszámítás és a vízemelés hatásának 
vizsgálata

A  vízhozamszámítás égető szükségszerű
sége a bányákban jelentkezett. Ennek megfe
lelően számos vízhozamszámítási képlet, eljárás 
született, tapasztalati megfigyelésekre, logikai 
elgondolásokra, modelkísérletekre stb. alapoz
va. Azonban mindegyik eljárás közös alapra 
épül, mégpedig az analógia elvére.

A  lényeges eltérés a porózus rétegek és a 
hasadékos (karsztos) kőzetek között az áram
lási sebesség (v) és a vízhozam (Q) igen bo
nyolult összefüggésben van. Azaz a „v” lénye
gében a kőzet kifejlődésének és a kőzetből ki
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emelt vízmennyiségnek a függvénye. Azonos 
vízföldtani körülmények között ugyanis „Q” 
növekedése törvényszerűen maga után vonja 
a „v” növekedését, vagyis egy bizonyos sebes
ségtartományon belül sokkal inkább függvénye 
a „v” kiemelt vízmennyiségnek, mint „Q” az 
áramlási sebességnek.

Az áramlási felület a karsztos kőzeteknél 
igen erősen függvénye a térbeli irányvonalnak.

A kutatás feladata e téren is elsősorban a 
karsztos kőzet kifejlődésbeli változásának vizs
gálata, mégpedig abból a célból, hogy azonos 
vízföldtani sajátosságuknak számítható terüle
teket el lehessen határolni.

A  további feladat abból áll, hogy azonos 
sajátosságú vízföldtani egységekre meg kell 
határozni az arra a területre érvényes hidro
dinamikai összefüggéseket, amelyeket azonban 
le lehet vezetni egy a karsztra átalánosan meg
állapítható alapegyenletből.

A  vízkivétel hatásának vizsgálatánál is 
alapvető a vízföldtani sajátosságok térbeli vál
tozásának beható ismerete. Enélkül ugyanis 
egyszerűen nem lehet meghatározni a depresz- 
sziós tér, illetve a nyomáscsökkenés (nyomás
alatti karszt) kiterjedését. Születtek különböző 
képletek, amelyek nemcsak a hatósugarat (R) 
állapították meg, hanem leírták a depressziós 
tér alakját is, azonban ezeknek az összefüggé
seknek kritikai vizsgálata szükséges gyakorlati 
használhatóságuk szempontjából.

Nyíltan meg kell mondani, hogy a karszt- 
nál az áramlási sebességre, a vízhozamra, a 
hatósugárra bármilyen módon megállapított, 
nem általános függvény, hanem. konkrét meny- 
nyiségi értékek meghatározására szolgáló ösz- 
szefüggéseknél nem lehet eltekinteni annak a 
feltüntetésétől, hogy azok milyen területi tar
tományban érvényesek.

4. A vízellátás szempontjából számításba 
vehető vízkészlet

E téren a nyílt karsztokon és a kisáteresz- 
tőképességű karsztterületeken már bizonyos 
konkrét eredményekkel rendelkezünk. A  kér
dés számszerű megfogása azon az elven alap
szik, hogy a karsztos felszínre lehullott csapa
dék —  mesterséges behatásoktól mentes terü
leteken —  az erózióbázis mentén felszínre buk
kant források vízhozamában jelentkezik. Ha 
tehát a csapadékból adódó utánpótlódás érté
kénél kevesebbet, vagy csak annyit veszünk 
ki a kőzetből, máris rendelkezésre áll a tar
tósan kivehető vízmennyiség.

Azonban már a nyílt karsztoknál is bizo
nyos elvi kétely merül fel az így megállapított 
értékekkel kapcsolatban. Nevezetesen az, hogy 
a csapadékból adódó utánpótlódás mennyisége 
teljes mértékben felszínre kerül-e a források 
vizében, vagy pedig egy része a mélykarszt 
utánpótlódását biztosítja. E pontban találko
zik a kérdés leendő megoldása a vízzáró kőze
tekkel takart mélykarsztból tartósan kitermel
hető vízmennyiség meghatározásával.

Lényegesen megzavarja a természetes víz
viszonyokat a mesterséges vízkivételek mér
tékének az utóbbi időben történt erőteljes nö
vekedése. Különösen jelentős ez a bányászat
ban, ahol az aktív, tehát a termelés előtt tör
ténő víztelenítés folytán oly nagy volument 
ért el a vízkiemlés, hogy jelentősen befolyá
solta a természetes viszonyokat. A  jövőbeni 
tervek megvalósítása pedig a Középhegység 
területén a források, kutak vízműfoglalások 
zömét veszélyeztetik.

A  kutatás feladata e vonalon tehát kettős. 
Egyrészt meg kell határozni a karsztos kőzet
ben tárolt víz mennyiségét (statikus készlet). 
Ehhez tartozik a karsztosodás mélységbeli el
terjedésének vizsgálata, tehát a statikus kész
let mélységi határának meghatározása. Meg 
kell állapítani az utánpótlódó (dinamikus) 
készletet, melynek csak egy része a csapadék
ból adódó utánpótlás. Külön feladat a fedett 
karsztok dinamikus készletmeghatározása, 
vagyis a földalatti áramlásból adódó utánpótló
dás. Ehhez a témához az áramlási sebesség 
vizsgálata nagy segítséget ad.

A  kutatás másik feladata a vízgazdálko
dási értéket szemelőtt tartva annak a megha
tározása, hogy milyen mértékig lehet mester
ségesen beavatkozni a vízháztartásba, lehetsé
ges-e a statikus készlet olyan fokú csökken
tése, mely regionálisan veszélyezteti a források, 
a kutak, vízművek vízzel való ellátását.

5. A fakasztott karsztvíz legkedvezőbb 
felhasználása

A  természetes és mesterséges megcsapo- 
lási helyeken felszínre kerülő karsztvíz felhasz
nálásáról már eddig is számos tanulmány lá
tott napvilágot, de a vizsgálatok összehangolt 
és megvalósított eredményeket még nem sok 
esetben tudnak felmutatni.

A jövőbeni feladatunk az igények és a le
hetőségek jobb összehangolása, melynek elő
feltétele azonban az, hogy az Intézethez kötele
zően befussanak a mesterséges vízkivételek 
tervei, továbbá a vízellátások szükségletei.

E téren az Intézet rendelkezik mindazok
kal az adatokkal, melyek az egyéb intézmé
nyeknek (vállalatok, tervezőintézetek) közvet
lenül nem állnak rendelkezésre. Azért célszerű 
a tervezett vízkivételeket és az igényeket ku
tatóintézeti szinten vizsgálni, mert ezeknek, 
valamint az adatsoroknak birtokában nagy táv
latokban lehet megoldani a kérdést, vízkész
letünk legkedvezőbb felhasználását, vízművek, 
tározók, halgazdaságok stb. létesítésének java
solásával.

összefoglalás
Az I. részben ismertetett kutatási felada

tok két nagy csoportba sorolhatók:
1. Karsztvízföldtani kutatások,
2. Hidrodinamikai kutatások.
Az 1. karsztvízföldtani csoportba tartozó
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témák a tároló kőzet földtani vizsgálatát fog
lalják magukban, így ide tartozik pl. a karsz
tosodás fokának vizsgálata horizontális és ver
tikális kiterjedésében, a felszíni karsztos je
lenségek felvétele, a statikus vízkészlet meg
határozásához szükséges hézagtérfogat, to
vábbá a felsorolt tényezők karsztos területen
ként történő térképi ábrázolása.

A  2. hidrodinamikai csoportba tartozó mun
kák kiterjednek az áramlási irány és sebesség 
meghatározására (nyomj elzéses kísérletek) az 
analóg viszonyok között végbemenő áramlás 
modellkísérleteinek kidolgozására, a regionális 
megfigyelőhálózat kiépítésére, a megfigyelő- 
kutak hidrodinamikai vizsgálatára, valamint 
mindezen vizsgálatok és az 1. csoportban vég
zett vizsgálatoknak egybevetett értékelésére. 
Ebben a munkafázisban kell foglalkozni a viz 
hasznosításának kérdésével is.

Ismereteink jelenlegi fokán biztosan állít
hatjuk, hogy egységesen „a magyar karsztról”  
nem beszélhetünk, mert a hegységeink —  a 
karsztosodást tekintve —  hidraulikailag ugyan 
összefüggő, de mégis különböző típusba sorol
hatók. Ezért a tudományos vizsgálatoknak csak 
az esetben lehet konkrét gyakorlati haszna, ha 
az ismereteinket hegységenként és azon belül 
karsztos típusonként rendszerezzük és bocsátjuk 
közre. Ebből adódik a kutatómunkánknak egy 
alapkérdése: a meglévő eredmények és adatok 
(így többek között a rendszeres vízszint, víz
hozam, vízkészletváltozás stb.) észlelése és re
gisztrálása, az egységes karsztvíz alapadattár 
létrehozása és kifejlesztése. E munka során 
össze kell gyűjteni, rendszerezni, értékelni és 
főként ki kell adni mindazon észlelési adatot 
(pl. állandósított karsztvízmegfigyelőhálózat), 
melyek mind a további tudományos vizsgáló
dásnak, mind a konkrét gyakorlati megoldásá

nak elsődleges dokumentumát és alapját ké
pezik.

A  hazai karsztvíz-kutatás szerteágazó volta 
feltétlenül szükségessé teszi a különböző in
tézmények (pl. egyetemi tanszékek, MÁFI, 
BKI, VITUKI, BATI, VIZITERV, barlangku
tatás stb.) kutatómunkáinak összehangolását. 
Erre az összehangoló és koordináló munkára 
igen alkalmas lenne a YIKUTI megfelelő osz
tálya, miután itt a karsztvízkutatással teljes 
keresztmetszetben kell foglalkozni. Az intéz
mények többségében viszont a kutatási felada
tok egy-egy részletét dolgozzák ki behatóbban.

De mindezen témák részeredményeinek 
összehangolása, azok speciális kutató munkával 
történő kiegészítése azonban annak az intéz
ménynek a feladata, mely generálisan foglal
kozik a karsztvízzel.

HanpaBJiemte pasBHTHH pa3Be#KH KapcToBbix boa

T. Eexep
B paooTe «aH KpaTKHÍí anajuia OTeiecTBeHHHx pe3yjib- 

T3T0B AOCTHrHyTblX B OÖJiaCTH pa3Be«KH KapCTOBblX BOA :
1. ríHTaHHe kapcTOBbix boa,
2. FHApaBAHKa Kápcia,
2. noAcaeT pacxoAa boaw,
4. OnpeAejieHBe aanaca boaw,
5. npHMeHeHHe KapcTOBbix boa-
H cxoah H3 3THX AaHHbix aBTop onpeAeJiBer iiaiiGojief 

oa‘ KHoe 3aAaHne pá3BeAKH. Oh KOHCTarapyeT, hto pa3Be- 
AO'nibíe 3a,i,ahhh moi y t  Ohm, pá3AeaeHbi Ha abc Gojibimix 
rpynnw :

1. TeoAorHHecKHe uccaeAÓBaHHH KapcroBbix boa,
2. THApoAHHaMHHecKne HccaeAOBaHHH.
ABfop yKaawBaeT Ha to , hto Heab3H roBopHTb o eAHO- 

o6pa3H&M ,,BertrepCK0M KapcTe“ Ha coBpeiweHHOM 3Tane 
HaiuHX 3HaHHü, noTOMy <rro Hamu ropw —  HMea b BHAy hx 
KapcTóoőpaaoBaHHe — rHApaB.iHHecKH CBH3anw Me>KAy 
coöofí, HO BCC-TaKH OTHOCHTCH K pa3JIHHHbIM KapCTOBWM 
THnaM. íloaroMy, KOHKpeTHyio npaKTHoecKyio nojib3y H3 
HayHHBfX HCCJieAOBaHHií MO>KHO H3BAeHb TOAbKO B TÓM 
cjiyBae, ecjui HauiH no3HaHHH CHCTe.MaTH3npyeM h H3AaeM 
no OTAeAbHbiM ropHHM MaccHBaM, a BHyTpn hhx  —  no ot- 
AejJbHbiM KapcTOBbiM ranaM.
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