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1. Bevezetés 

A Bükk hegység jelentős szerepet tölt be Miskolc város és környékének ivóvíz-ellátásában, 

emellett közkedvelt turistaútvonalak hálózzák be, melyek nagy része számos iható forrás 

mellett halad el. A megfáradt túrázók ezeknél a forrásoknál gyakran töltik újra kulacsaikat. A 

szakdolgozatom elkészítése során a Bükk észak-keleti részén 14 darab turistaútvonalak 

mentén elhelyezkedő forrást választottam ki, ahol a vízgyűjtők szennyezetlenek, jól 

meghatározhatóak, valamint a vízkilépések jól kiépítettek. Négy terepbejárás alkalmával 

kerestem fel ezeket a forrásokat, ahol a helyszínen pH, hőmérséklet és vezetőképesség 

méréseket végeztem, valamint vízmintákat vettem. A mintavételt követően a mintákat a 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti 

Tanszék laboratóriumába szállítottam, ahol további méréseket végeztem el a levett mintákon. 

A laboratóriumi vizsgálatok során meghatároztam a vízminták nátrium-, kálium-, kalcium-, 

magnézium-, klorid-, hidrogén-karbonát-, foszfát-, szulfát-, nitrát-, nitrit-, és ammónium-

tartalmát atomadszorpciós, spektrofotometrális és titrálásos módszerrel.  

Az eredményeket táblázatosan és grafikusan a szakdolgozatomban mutatom be részletesen. 

Célom ezzel a turistaútvonalak mentén található források vízminőségi paramétereinek 

meghatározása, az anion-kation viszonyok megvizsgálása által és a vízgyűjtő terület 

lehatárolása által a vizsgált források összehasonlítása geológiailag. 
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2. Földrajzi lehatárolás és domborzati viszonyok 

2.1 Földrajzi lehatárolás 

A Bükk hegység az Északnyugati Kárpátok legdélebbi hegysége. Magyarország északkeleti 

részén az Északi középhegységben található, a Mátra és a Zempléni-hegység között 

helyezkedik el. Kiterjedése körülbelül 2500 négyzetkilométer, ami hazánk területének mintegy 

2,6%-a.  Az átlagos magassága a déli részén 600 méter körüli, a Bükk-fennsíkon 800 méter. 

Észak-nyugati szélén a különálló Upponyi szigethegység határolja. Nyugati határa a Mátra 

hegység és a Tarna völgye, északon és keleten a Sajó-völgyi barnaszénmedence, délen 

pedig az Alföld határolja. Részben felépítése, részben a szerkezeti mozgások sokrétűsége 

következtében Magyarország egyik legváltozatosabb vidéke. [Bányász Margit 1978]  

Az Északi-középhegység egyik legszebb, legterjedelmesebb és legnagyobb 

átlagmagassággal rendelkező tagja a Bükk hegység. Legkiemelkedőbb csúcsainak 

magassága nem éri el az 1000 m-t (Tar-kő 950 m, Istállós- kő 959, Bálvány 956,) és további 

50 bérce emelkedik 900 m felé. A Bükk nevét, feltehetően a területén található, nagy 

kiterjedésű bükkös erdőkről kapta [Hevesi Attila,1977]. 

 

1. ábra: A Bükk hegység domborzata [2] 



  
 
 

 - 4 - 

 

2.2 Felszíne, domborzati viszonyok 

A Bükk hazánk egyik legváltozatosabb területe. Felszínformáinak változatossága részben a 

kőzetminőséggel, részben a megismétlődő szerkezeti mozgásokkal függ össze. Keletről 

nyugat felé folytonosan emelkedő, hármas lépcsőzetes felszínforma figyelhető meg. Ez a 

lépcsőzetesség a Bükk hegység koncentrikus felépítésének következménye. [Tasi Andrea, 

1999] 

A Bükk fennsík peremén fakadó források bővizű patakokat táplálnak. Ezek segítettek az 

alacsonyabb mészkőzóna feldarabolásában. Tájképi szépségei és földrajzi érdekességei 

(karsztjelenségek, termálforrások, stb.) révén az alacsony mészkőrögök is látogatott helyek. 

Tájképileg és szerkezetileg jól elkülönülő földrajzi terület a Bükk alaphegységét övező 

dombvidék. Tengerszint feletti magassága 200-300 méter.  

A Bükkalja lapos, halomvidékké formált táj, amit a Bükk felől érkező patakok hoztak létre. 

Eredetileg a Déli-Bükk minden patakjának önálló törmelékkúpja volt, ezek legyezőszerűen 

kiszélesedtek és egymással összeolvadtak. [Hevesi Attila.,1977]. 

A Bükk-fennsík a hegység legnagyobb egységgel rendelkező része, átlagosan 800 méter 

magas, melyet a Garadna patak két részre, Nagy- és Kis-fennsíkra oszt. A Bükk-fennsíkot 

meredek sziklafalak és lejtők veszik körül, valamint a ,,bükki kövek” (Örvénykő, Látókő, Tarkő, 

Peskő, stb.). A fennsíkok arculatát a karsztosodás folyamata alakítja. Kissé hullámos 

felszínükön megtalálható természeti formák sokszínűek. Ezek között előfordulnak az alacsony 

bércek, a közöttük levő dolinák, zsombolyok, a víznyelők, és barlangok. A hegység fő része 

tengeri üledékes kőzetből áll, főként dolomit, mészkő, agyag és homokkő építi fel. A 

hegységek mai formáit a harmad- és negyedidőszaki gyűrődések, pikkelyeződések, felületi és 

vonalas erózió, a jégkorszaki kifagyásos lejtőpusztulás és suvadás alakították ki [Baráz Csaba 

2002].  

A szerkezet kialakulása a krétában kezdődött meg, a miocén ideje alatt pedig víz borította. A 

hegységet fiatal törések emelték ki. A morfológiai kép jelentős része a vízpusztító és építő 

munkájának köszönhető. Elsődlegesen a törésvonalak határozzák meg a felszíni formák 

alakját. A felszíni tönkösödésben játszott szerepük is kiemelkedő volt. A völgyek nem az 

erózió következményeként, hanem a völgyek hátravágódásának következményeként alakultak 

ki. A tönkösödést az eróziós és korróziós karsztos lepusztulás okozta. Ez az,” átlagos” 

lepusztulásnál lassabb és döntő része a felszín alatt játszódik le [Déri Tamás szóbeli közlése 

alapján, 2009]. 
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3. A vizsgált források bemutatása és morfológiai vízgyűjtő területek lehatárolása 

3.1 A vizsgált források bemutatása 

A 14 kiválasztott forrást 2-2 terepi bejárás alkalmával látogattam meg, amelyeket az alábbi 

képen mutatok be. 

 

2. ábra – A vizsgált források ábrázolása a Bükk turistatérképén 
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1. tábla – Táblázat a Vituki-féle kataszter adatainak és a Pelikán-féle földtani térkép jelmagyarázatának 

felhasználásával (saját szerkesztés) 

Szinva felső-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Szinva felső-forrás 305137 766805 390 

 

A terepi bejárások alkalmával a Szinva-völgyében kezdtük meg a túrát a Szinva felső-forrás 

kifolyásánál, ahol a mintavevő palack alapos kiöblítése során lemértük a vezetőképességet, 

hőmérsékletet, és a pH-t. Ezek után a levett mintát a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai – 

Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék laboratóriumában vizsgáltam meg az alábbi táblázatban 

feltüntetett ionokra.  

Sorszám Forrás neve EOV X EOV Y zmBf Jellemző formáció 

1 Szinva felső-forrás 305137 766805 390 Szinvai Metabazalt Formáció 

2 Bársonyos-forrás 305310 766870 375 Szinvai Metabazalt Formáció 

3 Vesszős-völgy-forrás 306538 766609 430 Vesszősi Mészkő Formáció 

4 Eszperantó-forrás 308414 766613 350 Ablakoskővölgyi Mészkő Formáció 

5 Szomorú-völgyi-forrás 308910 765120 320 Ablakoskővölgyi Mészkő Formáció 

6 Margit-forrás I.sz. 309131 764103 345 Szentléleki Formáció 

7 Szövetség-forrás 309119 762427 387 Mályinka Formáció 

8 Huba-forrás 308219 762196 524 Hámori Dolomit Formáció 

9 Garadnafő-forrás 308219 760487 490 Gerennavári Mészkő Formáció 

10 Jubileum-forrás 311008 759361 625 Nagyvisnyói Mészkő Formáció 

11 Meteor-forrás 308730 759117 620 Nagyvisnyói Mészkő Formáció 

12 Gyula-forrás 308000 757487 750 Nagyvisnyói Mészkő Formáció 

13 Jávorkút-forrás 307040 760106 685 Kisfennsíki Mészkő Formáció 

14 Flóra-forrás 309357 767139 310 Hámori Dolomit Formáció 
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Szinva-felső forrás (nyári) Szinva-felső-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,2 8,4

pH 7,12 8,42

Vezetőképesség 

[microS/cm] 540 545

SO4

-2[mg/l] 22 28

NO2
- [mg/l] 0,021 0,01

PO4
-3[mg/l] 0,05 0,28

Cl-[mg/l] 15 19,3

Ca+2 [mg/l] 99,58 120,4

Na+ [mg/l] 2,094 4,91

Mg+2 [mg/l] 9,978 10,8

K+ [mg/l] 0,762 0,943

HCO3
- [mg/l] 323,6 510,95

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

2. tábla – a Szinva felső-forrás általam mért értékei 

 

 

3. ábra – a Szinva felső-forrás kifolyása (saját fénykép) 
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Bársonyos-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Bársonyos-forrás 305310 766870 375 

 

Csupán pár métert kellett gyalogolnunk a következő kiválasztott forráshoz, amely a Bársonyos 

volt, ami szintén a Szinva-völgyében, Bükkszentkereszt irányába található.  

Bársonyos forrás (nyári) Bársonyos forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,6 8,5

pH 7,15 7,28

Vezetőképesség 

[microS/cm] 590 534

SO4

-2[mg/l] 41 44

NO2
- [mg/l] 0,01 0,002

PO4
-3[mg/l] 0,02 0,44

Cl-[mg/l] 12 9

Ca+2 [mg/l] 119,1 140,2

Na+ [mg/l] 1,087 1,165

Mg+2 [mg/l] 4,882 6,74

K+ [mg/l] 0,676 0,974

HCO3
- [mg/l] 434,31 391,7

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

3. tábla – A Bársonyos-forrás általam mért értékei 

 

4. ábra – A Bársonyos forrás (saját fénykép) 
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Vesszős-völgy-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Vesszős-völgy-forrás 306538 766609 430 

 

Lillafüredhez közeledve pár száz méterrel az előző forrástól megérkeztünk a Vesszős-

völgybe, ahol elindulhattunk felfelé a Vesszős-völgy-forráshoz, amelyen elvégeztük a helyszíni 

vizsgálatokat és mintát vettünk.  

Vesszős-völgyi (nyári) Vesszős-völgyi (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,8 7,8

pH 7,18 7,45

Vezetőképesség 

[microS/cm] 522 496

SO4

-2[mg/l] 49 60

NO2
- [mg/l] 0,007 0,021

PO4
-3[mg/l] 0,01 0,7

Cl-[mg/l] 12,1 15,2

Ca+2 [mg/l] 104 115,5

Na+ [mg/l] 3,265 3,74

Mg+2 [mg/l] 5,282 7,27

K+ [mg/l] 0,939 1,237

HCO3
- [mg/l] 383,21 425,8

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

4. tábla – A Vesszős-völgy-forrás általam mért értékei 
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5. ábra – Vesszős-völgy-forrás 
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Eszperantó forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Eszperantó-forrás 308414 766613 350 

 

Miután megérkeztünk Lillafüredre, a Hámori-tó mentén sétáltunk végig, a turistatérkép 

segítségével tudtunk a tó melyik pontján induljunk el felfelé. Kanyargós és meredek út vezetett 

a kifakadásához, ami a Lillafüredi Kisvasút sínjétől még jóval feljebb helyezkedett el. 

Eszperantó (nyári) Eszperantó (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,1 8,8

pH 7,63 8,26

Vezetőképesség 

[microS/cm] 616 567

SO4

-2[mg/l] 53 64

NO2
- [mg/l] 0,009 0,024

PO4
-3[mg/l] 0,05 0,23

Cl-[mg/l] 9,1 9,3

Ca+2 [mg/l] 79,79 90,94

Na+ [mg/l] 1,843 2,27

Mg+2 [mg/l] 35,9 37,69

K+ [mg/l] 0,694 0,787

HCO3
- [mg/l] 468,4 493,9

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

5. tábla – Az Eszperantó-forrás általam mért értékei 

 

6. ábra – Az Eszperantó-forrás[3] 
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Szomorú-völgyi forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Szomorú-völgyi-forrás 308910 765120 320 

 

A Szomorú-völgyben a kisvasút mellett található a vízadó pedig az Őskohótól pár száz 

méterre. Turisták által kedvelt, a vízmintavétel ideje alatt is beszélgetésbe elegyedtünk 

túrázókkal, akik éppen vizes palackjukat töltötték tele.  

Szomorú-völgyi-forrás (nyári) Szomorú-völgyi-forrás(téli)

Hőmérséklet[C°] 10,2 9,9

pH 7,48 7,73

Vezetőképesség 

[microS/cm]
428 447

SO4

-2[mg/l] 34 35

NO2
- [mg/l] 0,013 0,015

PO4
-3[mg/l] 0,03 0,04

Cl-[mg/l] 9,2 15,1

Ca+2 [mg/l] 76,58 80,4

Na+ [mg/l] 4,403 5,03

Mg+2 [mg/l] 12,25 15,43

K+ [mg/l] 0,619 0,756

HCO3
- [mg/l] 357,67 357,81

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

6. tábla – A Szomorú-völgyi-forrás általam mért értékei 
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7. ábra – Szomorú-völgyi-forrás (saját fénykép) 

 

Margit I forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Margit-forrás I.sz. 309131 764103 345 

 

A Margit I forrás turisták által nehezebben megközelíthető, mivel a Garadna völgyben 

elhelyezkedő Pisztráng telep területe mellett szorosan található. A tulajdonos engedélyével 

vehettük le a vízmintát és mérhettük meg a pH-t és a vezetőképességet. Sajnos a forrás 

kifolyásából vehettünk csak mintát.  
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Margit I forrás (nyári) Margit I forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,5 9,4

pH 7,51 7,7

Vezetőképesség 

[microS/cm]
472 432

SO4

-2[mg/l] 33 37

NO2
- [mg/l] 0,007 0,016

PO4
-3[mg/l] 0,13 0,34

Cl-[mg/l] 13 12,3

Ca+2 [mg/l] 82,89 93,62

Na+ [mg/l] 3,003 3,886

Mg+2 [mg/l] 10,07 11,23

K+ [mg/l] 1,023 1,152

HCO3
- [mg/l] 366,2 374,7

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

7. tábla – A Margit I forrás általam mért értékei 

 

 

8. ábra – A Margit I forrás (saját fénykép) 
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Szövetség-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Szövetség-forrás 309119 762427 387 

 

A Garadna völgyében közel a Margit I forráshoz, kiépített környezetben találtuk meg 

következő állomásunkat. A Szövetség-forrás a Garadna patakot táplálja. 

Szövetség forrás (nyári) Szövetség forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,6 7,2

pH 7,64 7,43

Vezetőképessé

g [microS/cm]
430 472

SO4

-2[mg/l] 38 31

NO2
- [mg/l] 0,005 0,005

PO4
-3[mg/l] 0 0,41

Cl-[mg/l] 11,5 14

Ca+2 [mg/l] 86,09 85,62

Na+ [mg/l] 0,547 4,019

Mg+2 [mg/l] 9,657 15,28

K+ [mg/l] 0,448 0,746

HCO3
- [mg/l] 281,02 408,8

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

8. tábla – A Szövetség-forrás általam mért értékei 
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9. ábra – A Szövetség-forrás, amelynél épp vízmintát veszek (saját fénykép) 

 

Huba-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Huba 308219 762196 524 

 

Bár Jávorkút irányából egyszerűbben megközelíthető a Huba forrás, mi lentről, a Garadna 

völgyéből a Sebesvíz hosszú, meredek útján meg-megállva megpihenni gyalogoltunk fel a 

forrás kifolyásához, ami megközelítését sziklák nehezítették.  
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Huba-forrás (nyári) Huba-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,3 8,3

pH 7,2 7,23

Vezetőképesség 

[microS/cm]
498 501

SO4

-2[mg/l] 40 21

NO2
- [mg/l] 0,007 0,01

PO4
-3[mg/l] 0,01 0,58

Cl-[mg/l] 7 7

Ca+2 [mg/l] 99,58 121,1

Na+ [mg/l] 1,771 1,397

Mg+2 [mg/l] 3,107 5,65

K+ [mg/l] 0,575 0,659

HCO3
- [mg/l] 451,3 502,4

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

9. tábla – A Huba-forrás általam mért értékei 

 

10. ábra – A Huba-forrás (saját fénykép) 
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Garadna fő-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Garadna fő-forrás 308219 760487 490 

 

Ómassa buszvégállomásáról közelítettük meg az onnan pár száz méterre lévő forrást a túrák 

alkalmának végén. A Garadna fő-forrás táplálja a Garadna patakot, lehetőségünk nyílt egyik 

alkalommal vízhozamot is mérni a közismert köbözés módszerrel. A megállapított vízhozam 

2014. március 9-én 363 mg/liter. 

Garadna-főforrás (nyári) Garadna-főforrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,4 8,2

pH 7,56 7,65

Vezetőképesség 

[microS/cm]
413 424

SO4

-2[mg/l] 22 21

NO2
- [mg/l] 0,25 0,012

PO4
-3[mg/l] 0,3 0,29

Cl-[mg/l] 6 5,1

Ca+2 [mg/l] 92,34 94,65

Na+ [mg/l] 2,012 3,643

Mg+2 [mg/l] 10,23 12,07

K+ [mg/l] 0,9 1,01

HCO3
- [mg/l] 256,2 249

NH3 [mg/l] hat.a. hat.a.
 

10. tábla – A Garadna-forrás általam mért értékei 
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11. ábra – A Garadna-forrás (saját fénykép) 

 

Jubileum-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Jubileum-forrás 311008 759361 625 

 

Bánkút irányából Szentlélek felé gyalogolva leltük meg a turistaút mentén a kiépített 

környezetű Jubileum-forrást térképünk segítségével.  
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Jubileum -forrás (nyári) Jubileum-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,2 8,3

pH 7,41 7,62

Vezetőképesség 

[microS/cm]
707 365

SO4

-2[mg/l] 75 75

NO2
- [mg/l] 0,01 0,009

PO4
-3[mg/l] 0,28 0,29

Cl-[mg/l] 34,2 34,2

Ca+2 [mg/l] 114,4 115,2

Na+ [mg/l] 7,474 7,56

Mg+2 [mg/l] 28,66 30,01

K+ [mg/l] 0,85 0,99

HCO3
- [mg/l] 485,4 493,9

NH3 [mg/l] 0,05 0,06
 

11. tábla – A Jubileum-forrás általam mért értékei 

 

12. ábra – A Jubileum-forrás (saját fénykép) 
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Meteor-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Meteor-forrás 308730 759117 620 

 

Szentlélek irányába Bánkút felől közelítettük meg a Veterán tanyánál lévő Meteor- (régi nevén 

Veterán) forrást. Jellemző vízadó kőzete a Nagyvizsnyói Mészkő Formáció. 

Meteor-forrás (nyári) Meteor-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 8,6 8,2

pH 7,46 7,53

Vezetőképesség 

[microS/cm]
548 554

SO4

-2[mg/l] 28 31

NO2
- [mg/l] 0,011 0,01

PO4
-3[mg/l] 0,15 0,17

Cl-[mg/l] 30 32

Ca+2 [mg/l] 108,2 114,3

Na+ [mg/l] 4,799 5,133

Mg+2 [mg/l] 8,413 9,322

K+ [mg/l] 0,651 0,875

HCO3
- [mg/l] 451,3 476,9

NH3 [mg/l] hat.alatt hat.alatt
 

12. tábla – A Meteor-forrás általam mért értékeii 
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13. ábra – A Meteor-forrás Fejes Zoltánnal(saját fénykép) 

 

Gyula-forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Gyula-forrás (Vár-kút) 308000 757487 750 

 

Hosszú túránk alkalmával a következő állomásunk a Gyula-forrás volt, ahol szintén lemértük a 

paramétereket és teleöntöttük a vízminta vevő palackot. Helyét könnyen megleltük a 

turistatérképen kijelölt útvonalon. 
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Gyula-forrás (nyári) Gyula-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 8,1 7,8

pH 7,44 7,52

Vezetőképesség 

[microS/cm]
458 463

SO4

-2[mg/l] 32 34

NO2
- [mg/l] 0,009 0,01

PO4
-3[mg/l] 0,21 0,22

Cl-[mg/l] 74 74,5

Ca+2 [mg/l] 118,4 130,2

Na+ [mg/l] 13,44 14,872

Mg+2 [mg/l] 5,944 7,43

K+ [mg/l] 0,706 0,926

HCO3
- [mg/l] 459,85 510,95

NH3 [mg/l] hat.alatt hat.alatt
 

13. tábla – A Gyula-forrás általam mért értékei 

 

14. ábra – A Gyula-forrás (saját fénykép) 
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Jávorkúti forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Jávorkút-forrás 307040 760106 685 

 

A legnépszerűbb turistaforrások közé tartozik a Jávor-kúton található, kiépített Jávorkúti 

forrás. Közvetlenül mellette a füves terület és a vendégház nyújt lehetőséget a túra közben 

megpihenni vágyóknak, amely lehetőségével mi is éltünk, miután a kifolyójánál levettük a 

mintát és megmértük a paramétereket. A kép is a kifolyást ábrázolja csupán. 

Jávorkút-forrás (nyári) Jávorkút-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 7,9 8

pH 7,44 7,19

Vezetőképesség 

[microS/cm]
489 466

SO4

-2[mg/l] 25 25

NO2
- [mg/l] 0,008 0,015

PO4
-3[mg/l] 0,28 0,23

Cl-[mg/l] 6,8 5,5

Ca+2 [mg/l] 108,7 122,3

Na+ [mg/l] 1,996 1,81

Mg+2 [mg/l] 2,952 4,27

K+ [mg/l] 0,632 0,566

HCO3
- [mg/l] 340,1 355,6

NH3 [mg/l] hat.alatt 0,11
 

14. tábla – A Jávorkút-forrás általam mért értékei 
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15. ábra – A Jávorkút--forrás kifolyása(saját fénykép) 

 

 

Flóra Forrás 

Forrás neve EOV X EOV Y zmBf 

Flóra-forrás 309357 767139 310 

 

A Majális-par felől indultunk a forráshoz, amit Lillafüred felett, a turistaútvonalak segítségével 

a Forrás-völgyben találtuk meg, hogy mintát vegyünk. Itt jellemzően a talajvíz áramlási iránya 

megegyezik a völgyek esésvonalával. 
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Flóra-forrás (nyári) Flóra-forrás (téli)

Hőmérséklet[C°] 9,2 8,4

pH 7,26 7,45

Vezetőképesség 

[microS/cm]
698 702

SO4

-2[mg/l] 63 63

NO2
- [mg/l] 0,012 0,008

PO4
-3[mg/l] 0,34 0,35

Cl-[mg/l] 14 16,5

Ca+2 [mg/l] 104,6 110,2

Na+ [mg/l] 3,021 5,013

Mg+2 [mg/l] 36,79 39,52

K+ [mg/l] 1,172 1,341

HCO3
- [mg/l] 596,1 602,6

NH3 [mg/l] hat.alatt hat.alatt
 

15. tábla – A Flóra-forrás általam mért értékei 

 

16. ábra – A Flóra--forrás kifolyása(saját fénykép) 
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3.2 A vízgyűjtő területek felszíni lehatárolása 

A felszíni vízgyűjtő területek lehatárolásával megismerjük a földre hulló csapadék útját a forrás 

irányába és a forráskilépés formációját. Viszonylag kis területűek a vízgyűjtők, amely ellent 

mond annak, hogy az általam vizsgált források közül egyesek igen nagy hozammal 

rendelkeznek. A felszíni és a felszín alatti vízgyűjtők területének eltérésére a nagy hozamú és 

sokak által vizsgált Garadna-, és Margit-I-forrást hozom példának a szakirodalomból 

felhasznált ábrával, amely bemutatja a két forrás lehatárolt felszín alatti vízgyűjtőjét. A 

tényleges felszín alatti vízgyűjtő meghatározására további vizsgálatok szükségesek. 

17. ábra - A felszíni vízgyűjtő területek lehatárolása domborzati térképen 
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18. ábra – A felszíni vízgyűjtő területek lehatárolása földtani térképen 
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19. ábra – A felszíni vízgyűjtő területek lehatárolása földtani térképen szakirodalomból 

3.3 Jellemző formációk 

Nagyvisnyói Mészkő Formáció: Vékonypados kifejlődésű, fekete mészkő alkotja. Alsó részén 

különböző vastagságú átkristályosodott dolomittesteket tartalmaz. A felépítő kőzetanyag 

ásványos összetétele egyszerű, a mészkő uralkodóan kalcit, alárendelten dolomit. A dolomit 

világosszürke színű, átkristályosodott, durvaszemcsés kőzet. A formáció csak az É-i bükkben 

van felszínen, vastagsága 300 méter. [Pelikán Pál, 2005]. 

Hámori Dolomit Formáció: Az alsó-triász Ablakoskővölgyi F. Savósvölgyi Márga Tagozatára 

viszonylag éles határral következik be, míg az Újmassai Mészkőre folyamatos átmenettel. Az 

Észak- bükki-antiklinális területén általánosan elterjedt ez a formáció. Az Alsóhámor és a 

Borovnyák közti vonulatban és a Garadna-völgytől északra a dolomit felé tömeges és 

vastagpados megjelenésű osztályozatlan, igen változatos szemcseméretű és koptatottságú 

törmelékanyag települ, ez a Sebesvízi Konglomerátum Tagozat. Uralkodóan dolomit-, 

alárendelten mészkőtöredékek jelennek meg. A tagozatnak a legfelső részében jól látható 

módon a felé települő Szentistvánhegyi Porfirit keveredik a kavicsanyaggal, de sárga és 

lilásvörös aleuritos agyagmárga rétegek is települtek. 
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Szinvai Metabazalt Formáció:  A formáció zöldes, sötétzöldes színű metabazalttípusokból áll. 

Közöttük lávakőzeteket és sekély mélységű telérek találhatók.Nagyrészt a Keleti-Bükk 

területén különböző mértékű testekben jelenik meg. Típuslelőhelye a Felső-Szinva-forrás 

melletti sziklataraj. A Keleti-Bükk területén különböző méretű testekben jelenik meg a Szinvai 

metabazalt formáció. 

Ablakoskővölgyi Formáció: Képződményei az Észak-Bükkben találhatók. Az Ablakoskővölgyi 

Homokkő 40-100 m, alapszelvénye a Garadna völgyben a Lencsés alatti műút rézsűje, a felső 

három tagozat alapszelvénye. A Savósvölgyi Márga 40-150 m, a Savós-völgy alsó 

szakaszában a Jávorkútra vezető erdészeti műút lemetszése.  

Mályinkai Formáció: A formáció sötétszürkés-fekete agyagkő, aleurolit-, és finomhomokkő-

rétegek váltakozásából épül fel. Karbonáttartalma változó, önálló mészkő-betelepülések 

megfigyelhetők benne, de tartalmaz mészmentes részeket is. Felszínen csak a Bükk északi 

felében található. Összefüggő vonulatokat alkot a Garadna-völgy északi oldalában. 

Szentléleki Formáció: Alsó részét fehéresszürke, zöld, lila és vörös foltos homokkő és aleurolit 

alkotja. A szín összefüggésben van a szemcsemérettel, általában a finomabbak a sötétebbek, 

a durvább szemcsézettek a világosabbak. A formáció a felszínen csak az É-i Bükkben ismert. 

Összetéveszthető az alsó-triász Ablakoskővölgyi Homokkő Tagozattal, de az utóbbi mindit 

tartalmaz mészkőlemezeket. A formáció vastagsága nem haladja meg a 300 métert.  

Vesszősi Formáció: Uralkodóan fekete, zöldes-fekete, meszes agyag- és aleurolitpala, 

valamint palás homokkő alkotja. A formáció az É-bükki-antiklinális D-i szárnyán Diósgyőrtől 

Csipkéskútig összefüggően követhető. Vastagsága 150-200m, típusfeltárás Lillafüreden a 

Vesszős-völgy oldalában található.  

Gerennavári Formáció: A perm Nagyvisnyói Mészkő fekete, folyamatosan vékonyodó 

padosságú sekélytengeri mészkövére 8-10 cm vastag sötétszürke agyagmárga és homokkő 

települ. A formáció csak a Bükk északi részén ismert, teljes vastagságban tanulmányozható 

Gerennavár keleti oldalának sziklafalában. 

Kisfennsíki Mészkő Formáció: A Garadna-völgytől É-ra jelentős kiterjedésű karbonátplatform-

terület található, amelyet a formáció alkot. Uralkodóan világosszürke mészkő, általában 

vastagpados vagy tömeges megjelenésű. 

Szépvölgyi Mészkő Formáció: triász mészkőaljzatra települő bázisrétegei a miskolci Forrás-

völgy legelejének északi oldalán ismertek. Fő tömegét világosszürkés-sárgás, sokszor gumós 

megjelenésű mészkő alkotja, ahol a padok közé változó vastagságú márgarétegek települnek. 
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A formáció teljes vastagsága általában 50 méter körüli, csak néhány fúrásban haladja meg a 

100 métert. 

4. A terület éghajlati viszonyainak bemutatása 

4.1 Éghajlat 

A Bükk hegység éghajlata a függőleges tagoltság következtében nagyon változatos. Évi 

középhőmérséklete a tengerszint feletti magasság növekedésével fokozatosan csökken, 

átlagosan 100 méterként 0,56 C fokkal. A Bükk hőmérsékleti adatai azt mutatják, hogy a 

függőleges tagoltság ellenére a tél alig hidegebb, mint az alföldi tájakon, amit az ún. 

inverzióval (a magasabb régiók bőségesebb téli napsütésével) magyarázzák. A Bükk 

előtérövezetét, és az alacsony mészkőrögöket a téli hónapokban gyakran köd üli meg és 

ugyanakkor a Bükk fennsíkon napfényes idő uralkodik. Nyáron a Bükk lényegesen hűvösebb, 

mint a peremvidék, így nem csak tavasszal és ősszel, hanem a legmelegebb hónapokban is 

kedvező klimatikus feltételei vannak a turisztikának. A Bükk fennsík az ország egyik 

legcsapadékosabb területe. Bánkúton az évi csapadékmennyiség meghaladja a 840 mm-t. 

[Hevesi Attila, 1977]. 

4.2 Vízrajzi viszonyok 

A Bükkben és annak peremein különféle víztípusokat különböztethetünk meg. Jelentőségük is 

eltérő, minőségük és felhasználhatóságuk szintén. A hegység vízrajzi képének alakulásában a 

csapadék mennyiségének kiemelkedő szerepe van, mely a völgyek kialakulását segítette. A 

Bükk felszínére hulló csapadék mennyisége éves átlagban körülbelül 773 mm. Ennek döntő 

része elpárolog a talaj és a kőzet felszínéről, valamint a talaj mélyebb rétegeiből, a 

növényzetről, mindemellett még a télen hullott hó egy része is. [Baráz Csaba 2002] 

 

4.2.1 Felszín alatti vizek   

 A felszín alatti vizek legnagyobb része csapadék eredetűek, fosszilis összetevőket csak a 

bükkszéki szerkezet alkálihidrogén- karbonátos- kloridos mélységi vizében találhatunk. A 

tisztán csapadékeredetű vizek alatt a hegységi összes hasadék és pórusvizét értjük, ha az 

rétegvízként jelenik meg. Áramlási irányuk a szerkezeti vonalakhoz kötötten, főleg a 

karsztjáratokban a perem felé megy végbe. A talajvíz jelentősebb mennyiségével csak a 

peremi területek kőzeteiben, valamint a völgykitöréseknél számolhatunk. Ásott kutakkal mindig 

feltárhatóak. [Lénárt László, 1977] 

 



  
 
 

 - 32 - 

4.2.2. Felszíni vizek 

 A hegység és a peremi területek felszíni vizei a Sajó és az Eger-patak által a Tisza vízgyűjtő 

rendszerébe tartoznak. Jelentősebb helyi vízgyűjtők a Bán- Hejő- Garadna- Harica- Tárkány 

patakok, amik a karsztos terület forrásaiból és a nem karsztos térszín felszíni vizeiből nyerik 

az utánpótlást. Vízjárásuk igen változó, és a vízfolyások zöme sok esetben teljesen száraz.  

Víznyelők 

 A Bükk vízrajzának képéhez a víznyelők is hozzátartoznak, melyekben réteg- és 

hasadékforrások vagy időszakos vízfolyások vizei nyelődnek el. A bükki víznyelők nagy része 

időszakosan működik. [Baráz Csaba 2002] 

Vízfolyások  

A változatos földtani felépítés következményeként,a hegység nincs egyenletesen behálózva 

patakok által. A mészköves területek döntő része vízfolyásmentes, a töbrös térszínek felszíni 

lefolyással nem rendelkező területek (Kis-fennsík, Nagy-fennsík, Répáshuta környéke, 

Lófőtisztás - Dorongos, Nagy- Kő- mázsa térsége). A pala- vulkanit kőzetekből felépülő 

területek vizsgálata során, a területet sűrűn átszövő kis hozamú vízfolyásokkal találkozunk. 

[Baráz Csaba 2002] 

 

4.2.3Források 

A Bükk-hegységben sok, kiépített és javarészt kiépítetlen forrás található. Hozamuk igen 

eltérő, a teljes apadástól a néhány ezer liter/perc hozamig terjedhet. Típusok: leszálló 

források, lávaforrások, gleccserforrások, törmelékforrások (pl.: létrási- patak forráscsoportjai), 

rétegforrások (pl.: Szalajkai), felduzzasztott források, hasadékforrások, felszálló források, 

rétegforrások, vetőforrások, gázok-gőzök felhajtóereje által működő források. [Lénárt László, 

1977] 

A Bükkre hulló csapadék, bekerülve a kőzetek résrendszerébe rövidebb-hosszabb felszín 

alatti előfordulású, majd különféle forrásokon lép ki ismét a felszínre. A palakőzet esetében 

először a felszín közeli mállott zónából fakadnak kis törmelék-források. Ezek vízhozama 

csekély, alig néhány liter percenként. Viszonylag jelentősek a vulkáni kőzetekből és 

radiolaritból fakadó hasadékforrások, amelyeknek vízhozama akár a 200 l/p értéket is eléri, 

ezáltal kisebb hegyvidéki létesítmények (erdészházak, turistaházak) vízellátására is 

alkalmasak (Bánkút, Sebesvíz, stb). Legjelentősebbek a mészkőből fakadó karsztforrások, 

amelyek akár több 10 négyzetkilométeres vízgyűjtőkről nyerik a vizüket. Ezek vízhozama több 

ezer litert is elér percenként. A karsztforrások nagy része a hegységperemen fakad, de a helyi 

erózióbázishoz kötődve a hegység belsejében is találhatók jelentős források. [Pelikán Pál, 

2005]. 
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A források osztályozása  

A forrás a talajvíz, a rétegvíz és a karsztvíz koncentrált természetes felszínre bukkanása, 

amelynek három eleme van: a vízgyűjtő terület, a vízszállító szakasz és a forráskilépés 

környezete. A források hozama a beszivárgó csapadék (párolgás) és a tározott készlet 

összegének függvényében változik. A forrás hozama annál ingadozóbb, minél kisebb a 

mobilizálható tározott készlet a beszivárgóhoz viszonyítva.  

Régebbi osztályozás szerint: 

- álforrás: hóolvadások, esőzések után rövid ideig megjelenő szivárgások 

- árvízforrás: az álforrás közelében található mélyebb szinten fakadó és viszonylag 

állandó jellegű alapforrás 

- időszakos forrás: ha a forrás az év nagyobb részében működik, de rendszeresen 

jelentkeznek hosszabb kiszáradási periódusok 

- szakaszos forrás: ha a forrás viszonylag gyakorta kiapad, a vízszolgáltatás újbóli 

megindulása jól meghatározható szakaszonként változik 

- szökevényforrások: a felszínre bukkanás valamely felszíni víz medrében a víz szintje 

alatt van 

- fenékforrás: helyi mélyedésben fakad, egy tavat hoz létre fakadási pontja felett 

- talpforrás: mesterséges feltárásban fakadó forrásoknál a feltárás talpán fakad 

- oldalforrás: oldalról beáramló forrás 

Származásuk és megjelenési formájuk szerinti osztályozás: 

1. leszálló: a vízgyűjtő terület és a szállítószakasz feküje magasabban van a forrásnál 

a. nyílt tükrű rendszer: -gleccserforrás 

    - porózus kőzet forrása (törmelékforrás) 

    - hasadékos kőzet forrása 

b. nyomás alatti rendszer:  - rétegforrás 

     - hasadékos kőzet forrása 
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2. átbukó: a szállítószakasz feküje a forrás szintje alatt van, de ha van fedője, az végig felette 

marad 

a. egyszeri átbukó forrás 

b. duzzasztott forrás 

3. felszálló: a szállítószakasz fedője és feküje is a legnagyobb részben a forrás szintje alatt 

van 

a. hidrosztatikai nyomással működő források 

b. gázok felhajtó erejével működő források 

A sokszínűségből következően az osztályozott csoportokba tartozó források között sok 

esetben találunk átmenetet. [Juhász József, 2002] 

5. A vízminták elemzésénél alkalmazott terepi vizsgálatok 

A forrásokat 2-2 alkalommal látogattam meg, hogy összehasonlíthassam a hidrológiai évet téli 

és nyári megkülönböztetésben. A terepbejárások alkalmával minden alkalommal vettem 

vízmintát alaposan kiöblített palackokba, majd megmértem az adott forrás pH-ját, 

vezetőképességét és hőmérsékletét. Az értékek egymáshoz és az időbeli változáshoz képest 

is hasonlóak voltak, a pH értékek semleges-közelik, a hőmérsékletek 7-10 Celsius fok 

közöttiek, az adatok megtekinthetőek a 4. és 5.sz mellékletekben. 

6. A vízminták elemzésénél alkalmazott laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgálatokat a Műszaki Földtudományi Kar Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézet 

laborjában végeztem. Az általam vett vízminták elemzésénél figyelembe vettem, hogy a bükki 

karsztforrások vize kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos, ezért ismételten megmértem a 

forrásvizek pH-ját, valamint kalcium-, nátrium-, kálium-, magnézium-, szulfát-, foszfát-, nitrit-, 

nitrát-, hidrogén-karbonát-, és klorid-tartalmat. 

Tömegspektrométer 

Az elemeket atomabszorpciós tömegspektrométerrel határoztam meg, amelynek nagy előnye, 

hogy segítségével körülbelül 70 elem adható meg. Az atomizáló egységben az atomok 

elektronjai meghatározott mennyiségű energia elnyelésével rövid időre magasabb energiájú 

pályákra gerjesztődhetnek. Az ehhez szükséges energia (a fény hullámhossza) egy adott 

elem meghatározott elektronátmenetére nézve specifikus, egy adott hullámhossz csak egy 

elemre jellemző. [4] 
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A lángba jutó energia ismert, és a másik oldalon a detektornál meg lehet mérni  

a maradék fényt, a Lambert–Beer-törvény alapján ki lehet számolni, hogy hány 

elektronátmenet történt, így olyan jelet kapunk, amely arányos a mért elem koncentrációjával. 

Általam mért elemek voltak a kálium, a nátrium, a kalcium, és a magnézium. 

 

 

20. ábra – Tömegspektométer [ 4] 

Kiértékelési módja: Az AAS módszer a legtöbb más műszeres módszerhez hasonlóan relatív 

analitikai módszer. Ezért a műszert ismert koncentrációjú anyagokkal kalibrálnunk kell. Ezekre 

a kalibráló oldatokra, anyagokra kapott abszorbancia értékeket ábrázoljuk a koncentráció 

függvényében. Az ismeretlen minták koncentrációját az így nyert kalibráló vagy mérőgörbe 

segítségével grafikus úton, illetve a grafikonok számítógépes kiértékelésével határozzuk meg. 

[4] 

 

Titrálás 

A vízmintákban lévő ionok mennyiségét titrálással határoztam meg.  A térfogatos mérések 

(titrálások) alkalmával a következtetéseket az elfogyott reagens mennyiségéből vonjuk le. A 

reagenst pontosan ismert koncentrációjú mérőoldat formájában fokozatosan adjuk a minta 

oldatához. Olyan reakcióra van szükség, amelyek szigorúan sztöchiometrikusan, 

pillanatszerűen egyensúlyra vezetnek és egyensúlyuk a kívánt irányba van eltolva. Annak 

megállapítására, hogy mikor adunk elegendő mérőoldatot a mintához végpontjelzésre van 
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szükség. A klasszikus elemzésekben kémiai indikátorok segítségével követjük a folyamatot, 

az indikátorok a titrálás végpontját színváltozással jelzik. [Pokol György, 2011]  

 

A titrálással a klorid-ion és a hidrogén-karbonát előfordulását vizsgáltam meg a 

vízmintáimban. Kimértem 100 ml-t mérőpohárba, a lombikba áttöltött mintába két csepp metil-

narancs. indikátort csepegtettem, amitől az sárgás színt kapott. Folyamatos kevergetés mellett 

végeztem a titrálást, az indikátor segítségével megtörtént a színreakció, és a vízmintám 

rózsaszínű árnyalatú lett. Ekkor a csap lezárása után leolvastam az értéket a bürettáról.  

A lombikot és a mérőpoharat a minták vétele előtt mindegyik alkalommal alaposan kiöblítettem 

desztillált vízzel.  

A klorid-ion mennyiségének vizsgálata ezüst-nitrátos büretta segítségével történt. A 

mintáimból 50 ml-t mértem ki, amit felöntöttem 100 ml-ig desztillált vízzel, hogy a többi 

vizsgálatra is maradjon még megfelelő mennyiségű minta. A hígítás után 2 köbcentiméter 

kálium-kromát oldatot adagoltam hozzá pipettával. Ezek után óvatosan csepegtetve a 

bürettából vártam a színreakció megjelenését az oldatomban, amit közben kevergettem. A 

folyamatban az ezüst-ionok összekapcsolódnak a klorid-ionokkal, majd ha azok elfogytak, 

bekövetkezik a színváltozás. A klorid-ion koncentrációja a következő képlettel számolható: 

  

ahol „a” a fogyott ezüst-nitrát-mérőoldat térfogata (cm3), „b” a vakpróbára (desztillált víz) 

fogyott ezüst-nitrát-mérőoldat térfogata (cm3), „f” az ezüst-nitrát-mérőoldat faktora és „V” a 

meghatározáshoz felhasznált vízminta térfogata (cm3). 

A hidrogén-karbonát esetében a mérést szabvány szerint hajtottam végre.  A HCO3 és CO3 

meghatározásához két fogalmat szükséges definiálni. Az első a fenolftaleinlúgosság (p-

lúgosság), ami a fenolftaleinindikátor használatával (8,3 pH értékig) megállapított lúgosság. A 

második a metilnarancs-lúgosság, ami metilnarancsindikátor alkalmazásával (4,4 pH értékig) 

megállapított lúgosság. A mérés végrehajtása során kimértem minden forrásvízből kétszer 

100 cm3 mintát. Ezután fenolftaleinindikátor-oldatot adtam hozzájuk. Egyik minta sem 
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színeződött rózsaszínre, ami azt jelenti, hogy egyik víznek sincs p-lúgossága. Ezután 2 csepp 

metilnarancsindikátor-oldatot adtam a mintákhoz, ami következtében, enyhe keverés után, 

halványsárga színük lett. Az m-lúgosságot a következő képlet segítségével lehet kiszámolni:

 fBlúgosságm    

ahol „B” a színátcsapásig (4,4 pH eléréséig) a titrálás kezdetétől fogyott sósav térfogata 

(cm3), „f” a sósavmérőoldat faktora. 

Ha p-lúgosság nincs, az m-lúgosság értéke egyenlő a hidrogén-karbonát ion 

anyagmennyiség-koncentrációjával mmol/l dimenzióban. Ezt tömegkoncentrációba való 

átszámításhoz meg kell szorozni a hidrogén-karbonát ion moláris atomtömegével, ami 61,02 

mg/mmol.  

 

 

21. ábra – Titrálás közben (saját fénykép) 

 

Spektrofotométer 

Olyan optikai berendezés, amellyel a monokromatikus fény intenzitását illetve az intenzitás 

változását nagy pontossággal lehet mérni. A spektrofotométerek több szempontból 

osztályozhatók. Az egyik, hogy a mérés hullámhossz tartománya szerint ismerünk ultraibolya, 

látható és infravörös tartományban mérő spektrofotométereket, a másik felosztás, a 

fényelbontás módja szerint prizmás és rácsos berendezések. Továbbá a működési elv és a 
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felépítés szerint megkülönböztethetünk egysugaras, kétsugaras, valamint szakaszosan 

működő és folyamatosan működő automatikusan regisztráló spektrofotométereket. A 

mindennapi gyakorlatokban általában kétsugaras és diódasoros fotométereket használunk. 

[Fábián István, 2009] 

Méréseim során egysugaras készüléket használtam. A 14 forrásvízmintát 25ml-es poharakba 

töltöttem és megfelelően elkavartam a beleöntött reagenseket. A berendezés egyetlen egy 

küvetta befogadására alkalmas, így először a referencia oldatot kell behelyezni (az eredeti 

mintából 25 ml), majd utána a mintát (a reagenssel, szükség esetén hígítva). Méréseim 

alkalmával szulfát-, nitrát-, nitrit-, foszfát reagenseket használtam. Különlegesebb módszert 

alkalmaztam az ammónia előfordulásának megvizsgálására, mert a mintáimhoz 3 különböző 

oldatot csepegtettem, majd a reakcióidő letelte után a 25ml-es üvegcsét betettem a 

spektrofotométerbe. Szerencsére az eredmények nagyobb hányada határértéken aluli, amiből 

arra következtethetek, hogy a kiválasztott forrásvizek nem szennyezettek. 

 

 

22. ábra – Szulfát-ion mérése spektrofotométerrel (saját fénykép) 

 

A műszer differenciál-spektrumot mér: a referencia oldat abszorbanciáját vonja ki a minta 

abszorbanciájából, így csökken a lámpa fényintenzitásának ingadozásából eredő hiba. A 

mérések eredményeit mg/l-ben kaptam meg [Dr. Kristóf János (szerk.) 2000]. 
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23. ábra – Spektrofotométer használat közben (saját fénykép)  

7. A vízminták vizsgálati eredményeinek bemutatása 

 

Több, paraméter vizsgálatára elterjedt ábrázolási módok közé tartozik a Piper-diagram, 

amely két háromszögből és egy rombuszból tevődik össze. Az anyagok kation és 

anion arányait vizsgálja, ezek a háromszögekben foglalnak helyet, kijelölik a 

rombuszban betöltendő helyet, ahol a vizsgált forrás koncentrációjának abszolút 

értékét gyakran a pont nagyságával szemléltetik. . Ez a megjelenítési forma mg/l 

mértékegységet kíván.[5] 

1. A források átlagos értékeinek összehasonlítása két ábrázolásban 
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24. ábra – Piper  diagram12 forrással 

1. Szinva felső-forrás - csillag 

2. Bársonyos-forrás – üres csillag 

3. Vesszős-völgy-forrás - kör 

4. Eszperantó-forrás – üres kör 

5. Szomorú-völgyi-forrás - négyzet 

6. Margit I-forrás – üres négyzet 

7. Szövetség-forrás - háromszög 

8. Huba-forrás – üres háromszüg 

9. Garadna-főforrás – fordított háromszög 

10. Jubileum-forrás – üres fordított háromszög 

11. Meteor-forrás – + jel 

12. Gyula-forrás – x jel 
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13. Jávorkút-forrás – teli négyzet kék 

14. Flóra-forrás – üres négyzet kék 

2. A vizsgált források téli és nyári vizsgálatainak ábrázolása egyenként (a teli ábrajel a 

nyári adatokat, az üres pedig a télieket jelöli, átfedés esetén csak az egyik jel látszik). 

Szinva felső-forrás 

 

25. ábra – a Szinva felső-forrás Piper diagramja 

 

 

Bársonyos-forrás  
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26. ábra – A Bársonyos forrás Piper diagramja 

 

Vesszős-völgy-forrás 

 

27. ábra – Vesszős-völgy-forrás Piper diagramja 

Eszperantó-forrás 
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28. ábra – Az Eszperantó-forrás Piper diagramja 

 

Szomorú-völgyi forrás 

 

29. ábra – Szomorú-völgyi-forrás Piper diagramja 
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Margit I –forrás 

 

30. ábra – A Margit I forrás Piper diagramja 

 

Szövetség-forrás 

 

31. ábra – A Szövetség-forrás Piper diagramja 
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Huba-forrás 

 

32 . ábra – A Huba-forrás Piper diagramja 

 

Garadna-főforrás 

 

33. ábra – A Garadna-forrás Piper diagramja 
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Jubileum-forrás 

 

34 . ábra – A Jubileum-forrás Piper diagramja 

 

Meteor-forrás 

 

35. ábra – A Meteor-forrás Piper diagramja 
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Gyula-forrás 

 

 

36. ábra – A Gyula-forrás Piper diagramja 

Jávorkút-forrás 

 

37. ábra – A Jávorkút--forrás Piper diagramja 
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Flóra-forrás 

 

38. ábra – A Flóra--forrás Piper diagramja 
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A kalcium és a magnézium előfordulása a vizsgált forrásoknál
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39. ábra – A vizsgált források Ca és Mg változása 

 
40. ábra – A vizsgált források hidrogén-karbonát változása 
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8. Következtetések, jövőbeni célok 

 

A Piper-diagram rombusz diagramján a források kalcium – magnézium - hidrogén-karbonát 

részterületre esnek, amelyet angol szakirodalom szerint állapítottam meg az alábbi ábráról. 

 

 

 

41. ábra – Piper diagram [6] 

 

A vizsgált források felsorolása formációk szerint: 

1. Szinvai Metabazalt Formáció: Szinva felső-forrás, Bársonyos-forrás 

2. Vesszősi Mészkő Formáció: Vesszős-völgy-forrás 

3. Ablakoskővölgyi Mészkő Formáció: Eszperantó-forrás, Szomorú-völgyi-forrás 

4. Szentléleki Formáció: Margit I-forrás 

5. Mályinka Formáció: Szövetség-forrás 

6. Hámori Dolomit Formáció: Huba-Forrás, Flóra-forrás 

7. Gerennavári Mészkő Formáció: Garadna-főforrás 
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8. Nagyvisnyói Mészkő Formáció: Jubileum-forrás, Meteor-forrás, Gyula-forrás 

9. Kisfennsíki Mészkő Formáció: Jávorkút-forrás 

A 39. ábra a formációk szerint értelmezhető. A Flóra-forrás esetében a magnézium magasabb 

szintje azzal magyarázható, hogy dolomitformáció jellemző a környezetre, ugyanez a Hámori 

Dolomit Formáció jellemző a Huba-forrásra is, ám a méréseimből származó magnézium-

értékek alapján a mészkő jelenléte a jellemző. Az alsó-triász Ablakoskővölgyi Formáció 

Savósvölgyi Márga Tagozatára érkezik általában a Hámori Dolomit Formáció, ezzel 

magyarázható főleg az Eszperantó-forrás, de a Szövetség-forrásnál is a magasabb a 

magnézium-szint a további források értékeihez képest. A Garadna-forrásra a Gerennavári 

Formáció a jellemző, amely a Nagyvisnyói Mészkő sekélytengeri mészkövére települ, így a 

mért adatok kiértékelése hasonlóságot mutat a közelben lévő Jubileum-, Meteor-, és Gyula-

források értékeivel.  

Jövőbeni célom a földtani vízgyűjtő területek lehatárolása az általam vizsgált forrásokon, hogy 

további következtetéseket lehessen levonni a geológiai közegről további vízmintavételekkel és 

laboratóriumi vizsgálatokkal. Fontosnak tartom továbbá, hogy a hosszú távú vízkémiai 

vizsgálatokat is elvégezzem az eddig vizsgált forrásokon. 
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9. Összefoglalás 

A Bükk hegység jelentős szerepet tölt be Miskolc város és környékének ivóvíz-ellátásában, 

emellett közkedvelt turistaútvonalak hálózzák be, melyek nagy része számos iható forrás 

mellett halad el. A szakdolgozatom elkészítése során a Bükk észak-keleti részén 14 darab 

turistaútvonalak mentén elhelyezkedő forrást választottam ki. Négy terepbejárás alkalmával 

kerestem fel ezeket, ahol a helyszínen pH, hőmérséklet és vezetőképesség méréseket 

végeztem, valamint felcímkézett palackokba dátummal ellátva vízmintákat vettem. A 

mintavételt követően a mintákat a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék laboratóriumába vittem, ahol további 

méréseket végeztem a levett mintákon. A laboratóriumi vizsgálatok során meghatároztam a 

vízminták nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-ion tartalmát atomadszorpciós 

tömegspektrométerrel, a klorid-, és hidrogén-karbonát-ion előfordulását titrálással, és a 

foszfát-, szulfát-, nitrát-, nitrit-, és ammónium-tartalmakat spektrofotométer berendezéssel.  

Az eredményeket táblázatosan és grafikusan, az anion-kation arányokat Piper-diagram 

segítségével mutatom be a szakdolgozatomban.Mindezek mellett a felszíni vízgyűjtő 

területeket lehatároltam a domborzat és szintvonalak segítségével, hogy 

összehasonlíthassam a felhasznált szakirodalommal, amelyből azt a következtetést vontam 

le, hogy a geológiai közeg meghatározásához szükség van felszín alatti vízgyűjtők 

lehatárolására is.  
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10. Idegen nyelvi összefoglaló 

The Bukk mountain plays an important part in supplying Miskolc and neighboring villages with 

water. You can also take tours to the source of the water. I chose 14 springs in the north-

eastern part if the Bukk, to make my thesis. At the locations I measured pH, temperature and 

conductance, and put the samples in bottles. Next I took the samples to the Miskolc University  

Institue of Hidrogeology laboratory, where I did tests on the samples. While testing the sample 

I determined the Sodium, Potassium, Calcium and Magnesium ion content. Chloride and 

hydro-carbon ion occurrence with titration and the Phosphate, Sulfate Nitrate Nitrite and 

ammonia content , using a spetktrofometer. I put the results in the thesis using a Piper- 

diagram. Besides that, I impounded the surface catchments, with help from relief and leveling 

lines. I came to the conclusion that in order to determine a geological agent, you must 

impound the underwater catchments. 
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