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1. előszó

Kedves Természetet szerető Civil Társunk!

Köszöntünk a kiadvány alkotói nevében! Örülünk, hogy a nagy szeretettel összeál-
lított anyagunk a te kezedbe került, reméljük örömmel és haszonnal fogod forgatni!

Két kis civil szervezet (a Gyermekekkel a Természetért Egyesület és a Kék Forrás 
Környezet- és Természetvédelmi Egyesület) lelkes tagjaiként, és hozzáértő, tapasz-
talt, vízvédelemmel és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberekként (bemu-
tatkozások a kötet végén) arra vállalkoztunk, hogy a forrásvizek védelmével kap-
csolatos tapasztalatainkat, tudásunkat, jó gyakorlatainkat egy rövid, de tartalmas 
összegzés formájában megosszuk az érdeklődő civilekkel (szervezetekkel, magá-
nemberekkel).

A kiadvány megszületését a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozta a „Ter-
mészetes forrásvizeink védelme” című projekt keretein belül. A projektet és a kiad-
ványt is az hívta életre, hogy – a civil életben forrásvízvédelemmel töltött sok év alatt 
– számos olyan problémával, akadállyal találkoztunk, amelyek megoldásához a civil 
szervezetek, vagy lelkes magánemberek önálló lehetősége, ereje, szaktudása kevés. 

A miénk biztosan. 

Csak néhány példa, amit mi problémának érzünk:
–  sok esetben azt sem tudjuk, hol van a forrás, milyen az állapota, mit kellene, 

lehetne vele tenni. Magyarországon 6505 forrást tartanak nyilván. A források 
vagyonkezelői (nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok és erdészetek) 
kapacitásai szűkösek az adatgyűjtéshez, a források állagának fenntartásához 
és javításához is. A forrásokkal kapcsolatos nyilvántartások elavultak és hiá-
nyosak, egyes területekre vonatkozóan teljesen hiányoznak. A „legfrissebb” 
nyilvántartás 1997-es. Az elavult nyilvántartások oka az állami kapacitáshiány.

–  Civilként mihez van jogunk és mihez nincs, ha tenni akarunk valamit? 
A  forráskataszterek nemzetgazdaságilag fontos és bizalmas adatokat tartal-



maznak, ezért ezek az adatok hivatalosan nem hozzáférhetők a civilek számá-
ra. Nem mindig vagyunk tisztában a jogokat és felelősségi köröket szabályozó 
keretekkel. Például kihez fordulhatunk, kitől kell engedélyt kérnünk és mire, 
ha tenni szeretnénk valamit?

–  laikusként kezelnek akkor is, ha időnként avatottabbak vagyunk a va-
gyonkezelőknél. A forrásokkal kapcsolatos állagmegóvó, állapotjavító mun-
kát kizárólag a vagyonkezelők által biztosított hivatalos szakmai felügyelettel 
végezhetik civilek. Sok esetben a vagyonkezelőknek erre a felügyeletre sincs 
kapacitása. A témával foglalkozó civilek közül sokan viszont komoly szakérte-
lemmel rendelkeznek a témában.

–  Biztos, hogy jó, amit teszünk, tenni gondolunk a forrásoknak és környeze-
tüknek? Sokan vannak a lelkes természetkedvelő civilek között, akik segíteni, 
megóvni, építeni szeretnének, de puszta tájékozatlanságból az ellenkezőjét si-
kerül tenniük.

–  ma megcsináltuk, mert volt időnk, kedvünk, kapacitásunk, de mitől lesz ez 
rendszeres, szakszerű, következetes… fenntartható? A civil önkéntesek által 
végzett forrásrendezési, takarítási stb. tevékenységeknél a fenntarthatóságra 
nincs garancia.

–  a szakmapolitikai irányítás széttagolt, jobbról balra, balról jobbra küldik 
a civileket, szakértő a döntéshozóra mutogat és fordítva, ha kérdezünk, ké-
rünk, ajánlkozunk. 2014. januártól a vízügyekkel kapcsolatos kormányzati 
irányítási rendszer kettévált. A vízgazdálkodási kérdésekkel a Belügyminiszté-
rium jogosult foglalkozni, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumnál maradtak. Ez a szétválasztás mesterséges sza-
kadékot teremt a két, szakmailag teljes mértékben összetartozó terület között, 
ami aggályossá teszi a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a vízgaz-
dálkodásban. Gyakran irányítanak minket, civileket egymáshoz a minisztéri-
umok, mert a munkamegosztás még teljesen kiforratlan: a civil kontroll nem 
érvényesül a területen.

–  sokan vagyunk, mégis kevesen. Magyarországon a csak vízvédelemmel fog-
lalkozó civil szervezetek száma közel 200. Ha ehhez hozzávesszük a környezet- 
és természetvédelem egyéb területeivel foglalkozó többi szervezetet, és a nem 
szervezeti szinten tevékenykedő természetjáró, természetvédő civileket, szá-
munk nem elhanyagolható. De milyen valódi változásokat tudunk generálni? 
A témával foglalkozó civil terület elég sokszínű és nincs szoros együttműködés 
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ezen a téren. Egy-egy civil szervezet kapacitásai korlátozottak. Egyelőre csak 
egyenként és esetlegesen vagyunk arra képesek, hogy elvégezzük az állam fel-
adatait, de nem feltétlenül tudjuk biztosítani a folyamatosságot. Nem vagyunk 
elég erősek ahhoz, hogy tényezőnek számítsunk a szakmapolitikai döntések-
ben, jogszabályváltozásokban.

Lehet, hogy te is tudnád folytatni a sort!

Kiadványunk egyik célja, hogy a forrásvíz-védelemben eltöltött sok év alatt ösz-
szegyűlt tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat, esetmegoldásainkat, és a civil tevé-
kenységben is használni szükséges szakmai tudásunkat megosszuk veletek. 

Nem titkolt vágyunk, hogy egy olyan civil összefogást teremtsünk meg a forrás-
vízvédelem területén, amely hathatós válaszokat tud adni a fenti problémák kap-
csán feltehető kérdésekre.

Közös gondolkodásra és cselekvésre hívunk Benneteket!

Előszó 7





2. Forrásvízőrzői KöszönTő

Kedves olvasó!

Ezt a tulajdonképpeni köszöntőt mi ketten, mint forrásokkal foglalkozó egyesüle-
tek vezetői, azért írjuk, hogy bemutassuk, milyen utat jártunk be az ötlettől céljaink 
megvalósításáig.

Hisszük, hogy lehet egymás „életútjából” tanulni! Szeretnénk, ha minél többen 
átéreznék vizeink védelmének szükségességét az élővilág védelme, de talán saját 
magunk védelme érdekében is! Szeretnénk, ha ezért a célért mindenki addig tenné, 
amit tehet, amíg nem késő!

Fontos számunkra minden hasonló gondolkodású egyesület, minden környeze-
tére gondot viselő felelős személy, így Te is! Reméljük, hogy személyesen is meg-
ismerkedhetünk és örömmel üdvözölhetjük Téged a most induló ForrásVízŐrző 
Civil Hálózat lelkes és tevékeny közösségében!

Azt gondoljuk, ahhoz, hogy igazán szeretni, gondozni tudjuk vizeinket, forrása-
inkat, tudnunk kell róluk, ismernünk kell azokat. Fel kell mérnünk, hogy pontosan 
mennyi és milyen forrás van Magyarország területén, milyen állapotúak, rendsze-
resen gondozzák-e őket, miként hasznosulnak? 

Így könnyebben tervezhetők a mi feladataink is az általunk örökbefogadott for-
rásoknál.

A ForrásVízŐrző Civil Hálózat keretében ehhez keresünk közös megoldásokat. 
Erről olvashatunk ebben a kis kötetben is bővebben, és erről szól az általunk szer-
vezett képzés is. Hisszük, ha sikerül „jó gazdára” bízni minden vizünket, a helyi 
szorgoskodások összeadódnak egy nagy egésszé, mely „összeadódás” a jövőnk zá-
loga.

2011-ben hoztuk létre a gyermekekkel a Természetért egyesületet (GYETE), 
melyről honlapunkon (http://www.gyermekekkelatermeszetert.eu/) sok informá-
ciót tudhat meg az Olvasó. E kiadványban a forrásokkal kapcsolatos tevékenysé-
günkről, gyakorlatunkról szólunk.



Számunkra a források karbantartása gondoskodást jelent arról, hogy harmóni-
ában maradjanak környezetükkel. Ez alatt nem csupán az esztétikai megjelenését 
értjük, hanem a forrás szempontjából a legoptimálisabb kiépítést szeretnénk elérni. 
Például ha egy kis vízhozamú forrás időtlen idők óta az erdő mélyén az állatok 
szomját oltja – vagyis ez a „főfoglalkozása”, – akkor ennek a funkciónak kell a kö-
zéppontban állnia, így az állatoknak kényelmes itatóként szolgáljon a beavatkozá-
sunk után is.

De kezdjük az elején, leírjuk, hogyan is kezdődött!
Az egyesületünk 2011 tavaszán, miután beleszerelmesedett a Mátra nyugati szé-

lén fekvő Szurdokpüspöki falu határában lévő Jutka-forrásba, úgy döntött, hogy 
hivatalossá teszi a tevékenységét. Összefogtunk a barátokkal, akikkel rendszeresen 
jártuk az erdőket, és ahol csak láttunk egy kis vizet, a gyermekeinkkel rögtön el-
kezdtük tisztogatni a medrét és környezetét! A gyerekek ezt nagy örömmel csinál-
ták, mert engedéllyel pacskolhattak a forrásban úgy, hogy még jót is tettek vele.

A „mi” kis Jutka-forrásunkhoz közel eső település önkormányzatát megkerestük 
azzal, hogy nagyon szeretnénk felújítani a forrásházat. A támfala már düledezett, 
és egy kis pihenőt is szerettünk volna kialakítani mellette. Elmondták, mi a módja 
ennek: Elsőként velük, az önkormányzattal kellett együttműködési szerződést köt-
ni, melyben vállaljuk, hogy nem teszünk kárt, vagy ha mégis, akkor annak álljuk 
a helyreállítási költségét. 2012-ben örökbe fogadtuk a forrást, ezzel megteremtve a 
kereteit annak, hogy folyamatosan gondozhassuk!

Majd a helyi erdészet segített a szükséges engedélyek megszerzésében, mert a 
pihenőhely területét ki kellett vonni az erdő besorolásból. Ezúton is köszönjük az 
Egererdő Zrt.-nek, hogy olyan szívélyesen fogadott és tapasztalataival segített min-
ket! Erdész végzettségű nem volt köztünk, és a lelkesedésünk akkor még nagyobb 
volt, mint a hozzáértésünk. Gyakorlati útmutatást is kaptunk arról, hogy milyen 
állatok és növények vannak a forrás környezetében, emellett átgondoltatták velünk, 
hogy miért is helytelen szemetest telepíteni: kukásautó nem jár az erdei úton, így 
nincs senki, aki ürítse, sőt, ha valami feltűnő szagú nejlonzacskó hívogatja az ál-
latokat és valamelyik megeszi azt, megbetegedhet, elpusztulhat tőle. Ezért fontos, 
hogy ne hagyjunk szemetet a természetben! Időközben megtudtuk azt is, hogy a mi 
Jutka-forrásunk eredeti neve Delelő-kút volt.

Aztán az együttműködési szerződés keretében, az erdészek vezetésével végrehaj-
tottuk az első hivatalos forrásfelújításunkat! Boldogok voltunk! Tájba illő módon, 
nem csak az embereknek, de az állatoknak is hozzáférhetően, a helyben fellelhető 
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anyagokat felhasználva, környezet-kímélően sikerült a felújítás! A forrás medrét a 
hegyen található kövekből kiköveztük, így a forrásvíz el tud folyni. A kifolyásához 
pedig rozsdamentes fém (nem műanyag!) csövet építettünk be, hogy az arra járó 
turisták is tudjanak belőle vizet venni.

A forrás kifolyásától 2-3 méterre dagonyáztak a vaddisznók, így nem volt biztos, 
hogy a munkánk egyben marad. Az őszi forrástakarításnál aztán nagy örömmel 
láttuk, hogy megadóan egy kicsit arrébb költöztek, amit mi úgy értelmeztünk, hogy 
tisztelték a munkánkat. Azóta is gyönyörűen folyik a forrás! Környéke tele van láb-
nyomokkal, amiből jól látható, hogy mindannyiunk örömére a túrázók és az állatok 
is szívesen használják. Harmónia, mely szemet gyönyörködtet!

Aztán továbbléptünk: Létrehoztuk a Források Világnapját, melyet május 19-én 
ünneplünk! Elindítottuk a világnap bejegyzését az ENSZ-nél. 2014-ben második 
alkalommal rendeztük meg a „Források Világnapja” rendezvényünket Magyaror-
szágon, Abonyban, május 17-én.

Terveink között szerepel, hogy a már meglévő, de meglehetősen hiányos, szétta-
golt, némely szervezetek által szinte államtitokként kezelt „országos” forrás-adat-
bázist kiegészítsük. Tervezzük továbbá, hogy az adatbázis alapján elkészítjük a 
magyarországi források állapotáról szóló jelentésünket is. Szándékunk megvaló-
sításához 2013-ban partnert kerestünk és találtunk: a Kék Forrás Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesülettel a Földművelési Minisztériumban, egy civil szerve-
zeteknek rendezett találkozón ismerkedtünk meg.

A Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi egyesületről (Kék Forrás KTE) 
a legfontosabb információk a következők. A szervezet munkássága közel 20 éves 
múltra tekint vissza. Vízvédelmi tevékenysége során számos olyan esettel találko-
zott, amikor az élővilágot jelentős környezeti hatások érték. Az Egyesület kiemelten 
foglalkozik a forrásvizek hasznosításával, állapotuk vízkémiai vizsgálatával – nem 
véletlen a szervezet névválasztása sem! (Sőt, nemcsak általában a „kék”, azaz „víz-
tiszta” forrásokat idézzük fel egyesületünk nevében, hanem egy forrás a Pilisben is 
viseli a Kék-forrás nevet!)

Egyesületünk megalakításának célja az volt, hogy a környezetünkért elkötele-
zett, azért tenni akaró, gyakran igen komoly szakmai tudással rendelkező emberek 
munkájának jogi, szervezeti keretet adjon. Az alapítók sokéves korábbi, különböző 
helyeken szerzett tapasztalataik alapján akarták új, számukra megbecsülést adó ke-
retek között folytatni munkájukat.
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A továbbiakban terepi forrásfelmérési programjainkba bevont iskolásokkal, 
egyetemistákkal is bővítettük tagságunkat. Környezeti nevelési programunk kere-
tében környezetismereti tábort is szerveztünk, valamint olyan sikeres programot 
hajtottunk végre, mely – némi módosítással – egyetemi oktatás részévé vált (pél-
dául ELTÉ-s terepgyakorlatok), és aktívan részt vettünk benne több éven keresztül. 
Később az így elvégzett szakmai munka eredményeképpen komoly tapasztalatokra 
és szakembergárdára tett szert az egyesület!

Bízunk benne, hogy tapasztalataink a jelen projekt megvalósítását is segítik, hi-
szen szerzőtársaink közül három tagtársunk is. Ezen felül az elméleti és gyakorlati 
képzés megvalósításában mi is részt veszünk.

A Civil Hálózat alapítóiként célunk az, hogy minden forrásnak „jó gazdája” le-
gyen! A „jó gazda” tudja, mit és hogyan kell tennie, és végre is hajtja a konkrét 
gondozási feladatokat. Szükség esetén szakmai segítséget kér, melyben e két egye-
sületre mindenképpen számíthat!

Budapest, 2016. február 24.

Horváthné Ildikó, elnök, GYETE
és Obermayer András, elnök, Kék Forrás KTE

12 Forrásainkért



3. a ForrásoK szerepe, haszna és védelme

E kiadvány egésze a források védelméről szól. Arról, hogy a forrás állapotát meg-
őrizzük, szükség esetén javítsuk, és hogyan, mit tegyünk, tehetünk értük. Míg a 
negyediktől a hetedik fejezetig inkább gyakorlatiasak leszünk, ebben a fejezetben a 
források szerepét, jelentőségét szeretnénk röviden bemutatni. 

Azt gondoljuk, hogy jó, ha a ForrásVízŐrző minél több szempontot tud figye-
lembe venni felelősségteljes munkája során.

Ehhez az itt leírtak csupán keretet, egy „indulócsomagot” adnak. Szükségsze-
rűen nem szerepelhet ebben tudományos mélységű forrástipizálás, a forrásokhoz 
kötődő növény- és állatfajok vég nélküli felsorolása, de nincs benne kémiai labora-
tóriumot igénylő és sok egyéb vizsgálat leírása sem.

Természetesen természettudományos alapon állítottuk össze a fejezetet, de túl 
ezen a megközelítésen az ember szellemi, társadalmi kötődéséről sem feledkezhet-
tünk meg! Ezért itt, a források jelentőségéről szóló fejezetben van a helye az ember 
forrásokhoz fűződő lelki, szellemi és kulturális vonzalma néhány gondolatnyi „át-
tekintésének” is.

3.1. a forrásvíz, mint ivóvíz

Ebben a fejezetben többféle szempontból járjuk körül a források és ember általi 
hasznosításuk kapcsolatát. Kezdjük egy rövid, kedvcsináló bevezetővel!

A források és az ivóvíz ősidők óta összetartozó fogalmak, hiszen az ember a for-
rásokból közvetlenül mindig is nyerhetett vizet. Ebből adódik, hogy az iható víz 
megőrzése, a forrás és környezetének védelme a forrásvédő feladata a legtöbb eset-
ben. (És az sem lehet véletlen, hogy hajdan a források szent, védett helyek voltak.)

Tekintettel arra, hogy a forrás fogalmának leggyakoribb meghatározása „a fel-
szín alatti víz felszínre törésének helye”, ezért meg kell ismernünk azt is, milyen 
felszín alatti vizek léteznek. Ebben a fejezetben ezért egy kis időutazást is teszünk a 
föld alá, hogy lássuk, hogyan keletkezhet egy forrás.



A forrásoknak több csoportosítása létezik. Alább mégis azt mutatjuk be, amely 
a legjobban segíti a terepi munkát: ez a források ökológiai szempontok szerinti 
csoportosítása. Természetesen alapvető kérdés az is, hogy használják-e az emberek 
egyáltalán az adott forrástípust ivóvízként? (Például a forráslápok vizének ivóvíz-
ként történő hasznosítása nem jellemző – ezek egyedi tájértékek, ritka élőhelyek.) 
Külön kell szót ejteni a foglalt forrásokról, melyek esetében a forrás mostani fel-
színre lépését már az ember alakította ki.

Lássuk, milyen víz is törhet a felszínre! A vízkörforgásból keletkezhet ásványvíz, 
forrásvíz, termálvíz, ivóvíz. E víztípusokat röviden ismertetjük majd. A forrásvizek 
felhasználása is sok féle lehet, például: ivóvíz.

Az ivóvíz biztosítása szempontjából nagyon fontos kérdés a forrás vízhozama, 
vagyis az, hogy egy perc alatt mennyi víz tör a felszínre. Legtöbbször nincs erre 
adat, pedig nagyon hasznos lenne folyamatos méréseket végezni. Ennek mégis sok 
akadálya van. Igen lényeges adatról van szó, hiszen olyan eset is lehetséges, amikor 
egy ideig a vízhozam nulla liter percenként, vagyis nem tör víz a felszínre, a forrás 
kiszárad. Ekkor időszakos forrásról beszélünk. Tehát, aki terepre megy, ha tehe-
ti, végezzen vízhozam-mérést! (Ehhez adunk is egy-két ötletet a későbbiekben.) 
A hozam kérdésének másik jelentősége, hogy a természetvédelmi törvény minden 
forrást véd, amelynek vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/perc értéket. De ha 
nem ismerjük a vízhozamot, akkor mi a helyzet?

Fejezetünkben nem térünk ki az ember és forrás közvetlen kapcsolatára (ami 
egészen egyszerűen annyit tesz, hogy az ember tenyerével, bögrével, kannával, kor-
sóval vizet merít belőle), hanem teszünk egy kis időutazást a régi Rómába, ahol 
már nem volt elég, hogy mindenki korsóval járjon a forráshoz. Ekkorra már elsza-
kadt egymástól a vízforrás és a fogyasztó egyszerű, magától értetődő összefüggése, 
létrejött helyette a vízbeszerzés-vízszétosztás-vízfelhasználás rendszere.

Látni fogjuk, hogy ennek még a legegyszerűbb formájához is, speciális terepi 
adottságok kellenek: a forrás feltörésének domboldalon kell lennie, a fogyasztók-
nak pedig a völgyben. Így vezethető le gravitációsan a víz, így vezethető le a forrás 
mindenkori vízhozama. Ennél műszakilag egy lépéssel fejlettebb, ha fent a dombon 
tároznak víztartalékot arra az esetre, ha nem elég a forrás vízhozama.

E fejezet végén egy esettanulmány mutatja be, hogy napjainkban civil szerveze-
tek hogyan védhetnek forrásokat, mint ivóvízforrásokat. Az anyagba aránylag sok 
ábra került, azért, hogy a kapcsolódó, kisszámú, de feltétlenül hasznosnak tartott 
műszaki vonatkozásokat szemléltetni tudjuk.
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Az ember és forrásvíz közötti vízellátó rendszerek a bemutatott példáknál sokkal 
bonyolultabbak is lehetnek, hiszen szerte a világban hegyi falvak ezrei használják 
kreatívan, sokféleképpen a források vizét.

3.1.1. A forrásvíz és az élővilág kapcsolata

Ahogy másutt is jelezzük, a forrás kapcsolatot teremt a föld és a víz, az élettelen és 
élő természet között. A forrásvíz felszínre kerülésekor a növényvilág egyes speci-
ális képviselői számára a mindenkori ökológiai vízigény kielégítését jelentheti. (A 
jelenlegi szakmai javaslat szerint az ökológiai vízigény az a vízmennyiség és víz-
minőség, amely egy adott földrajzi térség valamennyi adottságához alkalmazkodó 
élővilág alapvető létfeltételeit korlátozás nélkül biztosítja.) Ilyenek pl. a forráslápok 
vagy a „forráspatakok” élővilága, melyeket kizárólag a források adott, időben válto-
zó vízhozama éltet (eltekintve a rájuk hulló csapadéktól).

A forrás az állatvilág vadon élő részének ivóvizet, illetve éltető közeget jelent – 
gondoljunk itt a források sajátos élővilágára, vagy a forrástavak, forráspatakok élet-
közösségeire. Az állatvilág háziasított képviselőinek is fontos a forrás, mint ivóvíz: 
bizonyos állattartási körülmények mellett közvetlenül is adódott lehetőség arra, 
hogy forrásból itassák a jószágot, lásd például a természetes legelőforrásokat.

Az ember-forrás kapcsolat a történelem során alakult. Első lépésként a forrás 
még „csak” közvetlenül ivóvizet jelentett, majd az állatok háziasításával itatóvizet 
is. Mindezek miatt gyakran források körül alakultak ki az első települések. Társa-
dalmi szempontból itt és most csak az ivóvíz-szerepre térünk ki, de a forrás jelen-
tősége ennél nagyobb. Gondoljunk csak a Bibliára, mesékre, közmondásokra… és 
folytathatnánk a sort.

3.1.2. A források és a felszín alatti vizek kapcsolata

Itt azt mutatjuk be, hogy milyen körülmények között kerülhet felszínre a felszín 
alatti víz. Négy ábrával és magyarázatokkal szemléltetjük a források megjelenési 
formáit, ezek az ismeretek a későbbi, ivóvízellátó rendszerekről szóló részek tárgya-
lásakor is hasznosak lesznek.
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A forrás felszínre bukkanása nagyban függ a terület kőzeteitől, talajától. Példá-
ul a homokos és karsztos (mészköves) tájak képződményei a homokszemek közti 
hézagok, a mészkőben kioldott, gyakran hatalmas üregrendszerek miatt jó vízto-
vábbítók – ugyanakkor az agyag vízzáró (Szalkay Cs., 2010).

Ha például homok az alapkőzet, benne egy agyagréteg vagy homokos agyagréteg 
van, az megváltoztatja a felszín alatti víz mozgását, áramlását, és esetenként ott, 
ahol az agyagréteg eléri a talajfelszínt, feltör a forrás. (Lásd az 1. ábra jobboldali 
részén a forrás felszínre törését okozó földtani helyzetet.) Ilyen esetekben jó lehető-
ség adódik a völgy településeinek vízellátására, hiszen gravitációs úton levezethető 
a forrásvíz.

Milyen felszín alatti víztípusból keletkezhet forrás? 
A kérdés megválaszolásához ismernünk kell a felszín alatti vizek geológiai szem-

pontú csoportosítását. 
A 2. ábrán bemutatott hagyományos felosztás a közhasználatban elfogadott. 

Ugyanakkor ma már tudjuk azt például, hogy a rétegvíz sem teljesen egyértelműen 
elzárt: helyenként lehet kapcsolata a többi felszín alatti víztípussal. Sőt, újabban 
az is ismerté vált, hogy a „hideg” és „meleg” karsztvizek is összefügghetnek egy-
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mással. Forrás elvileg minden vízfajtából keletkezhet, hiszen ez a fogalom „csak” a 
felszín alatti víz felszínre törését jelenti.

3.1.3. A forrásokhoz tartozó alapfogalmak (ökológiai forrástípusok)

Mit tekintünk forrásnak? A fogalmat törvény, lexikon, szakkönyvek sora pontosít-
ja. 

Egyszerűen: forrásoknak nevezzük a felszín alatti vizek feltöréseit, ezért a forrá-
sok átmenetet képeznek a felszín alatti és a felszíni vizek között.

Hogyan osztályozhatjuk a forrásokat? Többféleképpen. Mi azonban csak a Dévai 
György és munkatársai által kidolgozott ökológiai szempontú osztályozást mutat-
juk be (Dévai György et al., 1992). Egyrészt azért, mert ez a csoportosítás már a 
forrás földrajzi helye alapján segíti a típus terepi azonosítását. Másrészt lehetőséget 
ad annak bemutatására, hogy a források mennyire hasznosíthatóak az ivóvíz-ellá-
tásban.
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1. Zuhogó (rheokrén) források
Meredek sziklafalból fakadnak, rendszerint bővizűek, állandó vagy változó víz-
forgalmúak, altalajuk köves, növényzetben általában szegények. Leggyakrabban 
mészkőhegységekben fordulnak elő. Ilyen például a Bükkben a Szalajka-völgyi 
Szikla-forrás, bár ennek eredeti vízhozama éppen a vízellátási célú megcsapolás 
miatt mára már jelentősen lecsökkent.

Ezek a források ivóvízként történő használatra alkalmasak lehetnek.

2. Feltörő (limnokrén) források
Medenceszerű források, amelyek alulról vagy oldalról telnek meg vízzel. Általában 
közepes vízhozamúak, többnyire változó vagy kiszáradó vízforgalmúak. Medrük 
homokos-iszapos, gazdag szerves törmelék felhalmozódással vagy növényzettel. 
Hegyvidékekre jellemzőek, elsősorban vulkanikus alapkőzetű hegységekben gya-
koriak. Ilyen volt például a Zempléni-hegységben lévő források zöme a forrásfog-
lalások előtt.

Ivóvízként történő használatra alkalmasak.

3. Mocsárforrások vagy forráslápok (helokrén források)
Többé-kevésbé vastag talajrétegen keresztül szivárognak fel, nem pedig valamilyen 
meghatározott helyen lépnek ki a felszín alól, ezért a forrás területe elmocsarasodik 
vagy elláposodik. Általában csekély vízhozamúak. A mocsárforrások változó vagy 
kiszáradó, a forráslápok pedig állandó vízforgalmúak. Medrük rendszerint dús nö-
vényzetű, szerves törmelék felhalmozódásban gazdag, a forráslápoknál gyakran tő-
zeges. Főként középhegységeinkre és dombvidékeinkre jellemzőek, ilyen például a 
Létrási-forrásláp a Bükkben. Esetenként változatosabb felszínű alföldi területeken 
is megtalálhatók, mint az egykori halápi mocsárforrások a Nyírségben.

Tipikusan egyedi tájértékek, ivóvízként történő használatuk nem jellemző.

4. Foglalt források
Külön típust képeznek, függetlenül a kialakítás módjától. Vizüket többféle megjele-
nésű műtárgy segítségével tárják fel és/vagy gyűjtik össze. A forrásfoglalás célja ket-
tős: védi a felszínre kerülő vizet a szennyeződéstől, illetve a víz koncentrált, csővel 
történő kivezetésére szolgál. Nagyon laza kőzetek esetében a foglalás sem óv meg a 
szennyeződéstől, ekkor a felszíni védelmet a hidrogeológiai védőterület kialakítá-
sának szabályai szerint kell megoldani.
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3.1.4. Vízkörforgás, ásványvíz, forrásvíz, ivóvíz

Az előzőekben megismerkedtünk az ökológiai szempontú forrástipizálással, és ar-
ról is kaptunk képet, hogy magának a vízfeltörésnek például milyen földtani okai 
lehetnek. Azt azonban, hogy a víz szférák közötti mozgásának, a vízkörforgásnak 
milyen jelentősége van még, most fogjuk röviden tárgyalni.

Közismert, hogy a napsugárzás következtében a Föld felszínén lévő tengerek, 
tavak és folyók vize párolog, felszáll a légkörbe, majd lehűl, és csapadék formájában 
visszahullik a földre. A víz beszivárog a talajba, majd a Földet alkotó kőzetekbe, és 
hosszabb-rövidebb időt tölt a felszín alatt. Eközben különböző ásványi anyagokkal 
gazdagodva természetes forrásfeltörés formájában vagy kutakon keresztül jut ismét 
a felszínre.

A víz minőségét, összetételét befolyásoló fontos jellemző a felszín alatt töltött 
idő, amelynek során a víz fokozatosan felveszi a föld alatti közeg kémiai tulajdonsá-
gait. Az úgynevezett gleccser- és karsztvizek például „fiatal vizek”, mert rövid föld 
alatti haladásuk során csekély ásványi anyag tartalommal gazdagodnak. Az ásvány-
vizek azonban több száz, több ezer, sőt, akár több millió évet is eltölthetnek a Föld 
mélyében. Nézzük csak meg, milyen vizekkel találkozunk a napi gyakorlatban!

a természetes ásványvíz
Azokat a vizeket nevezzük Magyarországon ásványvíznek, melyek a földfelszín 
alatti vízrétegekből természetes úton a felszínre törve, vagy mesterségesen a felszín-
re szivattyúzva literenként 1000 mg oldott ásványi só tartalmúak. Ásványvíz továb-
bá az olyan víz, melynek oldott ásványi só tartalma 500-1000 mg között található és 
még tartalmaz biológiailag hasznos összetevőket bizonyos küszöbérték felett.

Ezek a vizek nem tévesztendők össze az ásványi anyaggal dúsított vizekkel.
Természetes ásványvizeink felhasználhatóak folyadék pótlására, illetve az ásvá-

nyi anyagok bevitelére. Ezért fontos, hogy milyet, mikor és mennyit fogyasztunk.
A hazai vezetékes ivóvizek fele és a természetes források többsége is ásványvíz-

nek minősül. 

Számos természetes ásványvizet adó forrás ismert régóta Magyarországon, me-
lyeket hosszabb ideje palackozott formában forgalomba is hoznak. Például  balfi, a 
csillaghegyi, vagy a parádi csevice források vize ilyen.
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A gyógyvíz
A gyógyvizek oldott ásványianyag-tartalma akár a 20 000 mg/l-t (20 g/l-t) is elér-
heti. (Hasonló például a csornai termálvíz, melynek összes ásványianyag-tartalma 
11 400 mg/l.) Ilyen magas koncentrációjú víz kizárólag igen mély rétegeket meg-
csapoló artézi kútból kerülhet a felszínre.

A gyógyvizek jellegük szerint főleg kalcium-, magnézium-, nátrium-hidro-
gén-karbonátos, kloridos, szulfátos, fluoridos vizek, illetve ezek változatai. A gyó-
gyvíz tehát földalatti, szennyeződésektől mentes mély vízrétegekből származik, ter-
melését szigorú előírások szabályozzák. Gyógyhatását igazolni kell.

A (palackozott) forrásvíz
Szintén értékes, nagy tisztaságú természetes élelmiszer. Az ásványvízzel azonos, 
szigorú mikrobiológiai követelményeknek kell megfelelnie, összetételének ki kell 
elégítenie az ivóvízre vonatkozó előírásokat. Az eredet helyén kell palackozni, csak 
az ásványvíznél engedélyezett eljárásokkal szabad kezelni, a szén-dioxidon kívül 
idegen anyagot nem szabad hozzáadni. Ugyanakkor nem kell védett vízadó réteg-
ből származnia és nem kell hivatalosan elismertetni. Természetesen ahhoz, hogy 
iható legyen, az egészségügyi hatóságnak minősítenie kell.

Az ivóvíz
Az ivóvíz számunkra a vonatkozó egészségügyi előírásoknak megfelelő, jó mi-

nőségű vizet jelenti. A vízszolgáltató előállíthatja felszíni, vagy felszín alatti vízből 
(például forrásból, a Dunából, a Duna kavicsrétegén átszűrődött vízből). Szaknyel-
ven szólva, tehát a „nyersvíz” – amelyből ivóvizet állítanak elő – különböző mi-
nőségű és eredetű lehet. E szempontok alapján választják ki a szükséges tisztítási 
technológiát, melynek célja, hogy a fogyasztó mindig olyan egészséges ivóvízhez 
jusson, amely a határértékeknek megfelel. Ennek garanciája az állandó ellenőrzés 
és a szükség szerinti vízminőség-javítás és -védelem.

A termálvíz
A termálvíz vagy hévíz az a rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 °C-
ot. A víz hőfokát az adott terület geotermikus gradiense határozza meg, mely azt 
jelzi, hogy 100 méterenként mennyivel nő a hőmérséklet adott terület alatt a Föld 
kérgében lefelé haladva. Európában ez az átlagérték 3 °C/100 m, Magyarországon 
5 °C/100 m, vagyis hazánkban viszonylag kisebb mélységből hozható a felszínre a 
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termálvíz. A termálvíz fogalmát a hétköznapokban gyakran helytelenül azonosítják 
a gyógyvizével.

3.1.5. A források és a vízellátó rendszer

Az előbbiekben elsősorban azt mutattuk be, hogy a forrásvíz a vízkörforgásban hol 
helyezkedik el, ill. milyen földtani körülmények között jöhetnek létre források, és 
általában milyen felszín alatti víztípusok vannak.

Az emberi ivóvíz-hasznosítás témakörét is érintettük már néhány ponton. Le-
szögeztük, hogy a korábbi (korai) társadalmakban a forrás és a „fogyasztó” között 
még közvetlen volt a kapcsolat, azonban ez a települések növekedésével fokozatosan 
vesztett jelentőségéből. Van, ahol már az ókori civilizációk időszakában elszakadt 
a forrásvíz és a felhasználó egymástól vízellátó rendszer szükségszerű kiépítésével 
(ld. Róma, Aquincum), van, ahol csak az utóbbi évtizedekben (pl. Tés, a bakonyi 
kistelepülés esetében az 1960-as évektől kellett végérvényesen távolabbi forrás ki-
építésével és vizének a településre vezetésével megoldani a vízigények kielégítését. 
Bár korábban is voltak vízpótló, vízgyűjtő megoldások, esővizet felfogó tavak, itteni 
nevükön: kálisták, mert a források vize már akkor sem volt mindig elegendő.)

Róma lakosságát például hosszú időn keresztül a városban és annak környékén 
levő források és kutak közvetlenül látták el vízzel. A lakosság számának növekedé-
sével egyenes arányban nőtt a vízszükséglet, s mivel a források és kutak nem vol-
tak képesek elegendő vizet adni, a rómaiak mesterséges megoldásokra törekedtek. 
A legkiválóbb ivóvizet forrásokból nyerték, szűrésükre még külön iszapfogókat is 
építettek. Kevésbé jó volt a folyókból, még kevésbé a tavakból nyert víz.

A víz távolra vezetésekor az építészeti megoldások alkalmazkodtak a terepvi-
szonyokhoz. A megfelelő esés, víznyomás biztosítását mindenképpen szem előtt 
tartották. Hol árkokban vagy alagutakban a föld alatt, hol a völgyek felett átívelő 
magas hídon, hol alacsonyan épített nyomócsöveken (siphonokon), hol pedig föld 
feletti magas építményeken, falak vagy néha több emeletes árkádok tetején vezették 
a vizet.

A föld alatti vezetékek részben a szennyeződéstől, részben az időjárástól, rész-
ben pedig az ellenségtől óvták a vizet. Gondosan ügyeltek arra, hogy a víznyomás 
megfelelő legyen, ezért meghatározták a vezeték lejtési szögét, és szellőzőkkel, ki-
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egyenlítő nyílásokkal látták el azokat, nehogy a vízzel együtt áramló levegő össze-
nyomódjon és felrobbantsa a rendszert.

Vizsgáljuk meg most az ivóvíz-ellátás földtani, műszaki feltételrendszerét, lehe-
tőségeit, néhány mai példán!

Az alapeset az a már említett, 3. ábrán látható helyzet, amikor a forrás maga-
sabban helyezkedik el, mint a vízfelhasználás helye. Így a víz gravitációsan jut el a 
fogyasztóhoz.

Mi a helyzet akkor, ha a völgyben lévő településhez gravitációsan levezetett víz 
mennyiségének időbeni eloszlása kedvezőtlen vagy eleve kicsi a hozam? Gondol-
junk itt például arra, hogy döntően munkaidőn kívül vagyunk otthon, így reggel és 
este, valamint hétvégén tapasztalható csúcsfogyasztás. Vagy megnőhet a települé-
sen élők száma és/vagy vízigénye. E helyzet megoldására két lehetőséget mutatunk 
be.

1. Kisvízi forrásfoglalás
Ebben az esetben a forrás mindenkori vízhozamának megfelelő vízmennyiség áll 
rendelkezésre a fogyasztástól függetlenül. Biztonsággal tehát csak a minimum víz-
hozammal számolhatunk, ezért a forrásban feltörő vizet általában tározni szüksé-
ges.

A 4. ábra a dombon lévő kisvízi forrásfoglalást mutat: látható, ahogyan gravitá-
ciós vezetéken jut le az ivóvíz a völgyben lévő fogyasztókhoz. Itt csak a természetes 
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3. ábra: A gravitációs vízellátás egyik változata



forrás vízhozama áll rendelkezésre, így szükséges a forrással szemben lévő dombol-
dalon tározó medence létesítése: ebben tárolódik a lefolyó víz, majd onnan jut el, 
szintén gravitációsan, a vízfogyasztási csúcsidőszakban a fogyasztókhoz.

A 4. ábrához hasonló vízellátás régebben – amikor kisebbek voltak a vízigények 
– volt jellemző. Ma elsősorban hegyvidéken, pl. Erdély falvaiban találkozunk ilyen 
megoldással. Gyakori gond, hogy a száraz időszakokban a rákapcsolt vízellátó há-
lózat egyszerűen víz nélkül marad, ezért ez nem biztonságos megoldás. Egy másik 
gond az lehet, hogy az acélból készült vízvezetéket a magas ásványianyag-tartalmú 
víz korrodálhatja, tönkreteheti.

2. Felszín alatti tározást megvalósító forrásfoglalások
Ebben az esetben a forrás hozamát a felszín alatti tározás révén – melynek mű-

szaki megoldásait nem részletezzük – a fogyasztás ingadozásához igazítják, kikü-
szöbölve az előbbi megoldás fent részletezett hátrányait (lásd 5. ábra).
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Az 5. ábrán bemutatott, dombon lévő forrásfoglalási megoldás esetében a felszín 
alatt tározódik egy adott vízmennyiség. Ez alkalmas lehet a völgyben lévő telepü-
lés, illetve intézmény csúcs-vízigényének kielégítésére is. Ugyancsak erdélyi példát 
említünk: az adott forrásra a helyi, völgyben fekvő kemping van csak rákapcsolva. 
A forrástól a víz műanyag, és nem acélcsővel érkezik, az ellátás biztonságát a felszín 
alatti tározás garantálja, mely során természetesen minden szennyeződéstől védik 
a vizet.

E fejezetben csak néhány megoldást villantottunk fel arra, hogy a forrás vize, 
amely az erdőben egy fáradt vándor szomját olthatja, hogyan juthat el legegysze-
rűbben több fogyasztóhoz. Ha fennáll az ember és a forrás közvetlen kapcsolata 
egymással, ha nem, a civil szervezetek (illetve mindenki más) szerepe mindenkép-
pen világos: védeni kell a forrást és környezetét!

Karsztos területek esetében ez a védelem sokkal összetettebb. A következő eset-
tanulmányból látható, hogy a forrás és közvetlen környezetének védelme sok, de 
nem elég. A felszíni és felszín alatti védőterületekkel kapcsolatban két gyakran 
használt fogalom ismerete hasznos lehet számunkra: 

A védőidom a forrásokat körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel 
(ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) mennyiségi és minőségi védelme érdekében a kör-
nyezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.
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5. ábra: Forrásfoglalás földalatti tározással (Görgy I.,1974)



A védőterület a forrásokat körülvevő, felszínen lévő terület, amelyet a vízvéde-
lem érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani. A védőterü-
let általában körülveszi a források feltörési helyét. A felszín alatti vízgyűjtő a hid-
rogeológia témakörébe tartozik.

3.1.6. Esettanulmány: civil szervezetek tevékenysége 
a miskolci karsztforrások védelme érdekében (2012–13)

Az esettanulmányban először azt a kérdést válaszoljuk meg, hogy hogyan jutott el 
egy gyógyvíz-hasznosító egyesület a miskolci hideg vizes karsztforrások védelmé-
ig, majd azt, hogy milyen végkövetkeztetésre jutottak a történet szereplői, illetve 
milyen jogszabályi alapokon indultak el az események. (A 6. ábra jól szemlélteti, 
milyen veszélyek leselkednek akár egy jogilag, védőterülettel védett karsztforrásra, 
karsztrendszerre is.)

Az első kérdés megválaszolásához az említett, szegedi székhelyű AquaTherma 
Gyógyvízhasznosító Egyesület 2013-ban megjelent, lakossághoz eljuttatott kiadvá-
nyának tanulságos előszavát idézzük, melynek címe: „Biztonságosak-e a Miskolc 
város ivóvízellátásába bekapcsolt, hideg vizes karsztforrások védőidomai?”

„A kiadvány céljai
Magyarország termálvíz-nagyhatalom, a világ egyik legnagyobb termálvízkész-

letével rendelkezünk. Ezzel a kinccsel, természeti értékkel kapcsolatban a lakosság-
nak elenyészően kevés információja van, inkább nem tudnak róla, vagy nem érzik 
jelentőségét.

Az AquaTherma Egyesület céljai a magyarországi termálvizekben rejlő előnyök 
kiaknázásának segítése, támogatása, fejlesztése; a gyógyvizek, karsztvizek, ter-
málvizek, és az ezekre épülő fürdők, mint kulturális és természeti örökségek 
megóvása, környezetük védelme; a termálvizek geotermikus energiájának fel-
használását elősegítő kiadványok, programok, rendezvények szervezése; a termál- 
és gyógyvizek előnyeit kiemelő médiamegjelenések, társadalmi akciók megszerve-
zése.

Megvizsgálva a magyarországi fürdők vízbázisainak biztonságát arra jutottunk, 
hogy ez a legérzékenyebb terület. Kutatásaink során kiderült, hogy Miskolc és régi-
ójának vonatkozásában nem csak a fürdők vízellátása, hanem a lakosság ivóvízellá-
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tása is komoly veszélyeztetésnek van kitéve, ahogy azt a 2006-os karsztárvíz, és az 
azt kísérő vírusos megbetegedések is igazolták.

E felismerést követően aláírásgyűjtésbe kezdtünk, és össze is gyűjtöttünk több 
mint 1000 aláírást, mellyel kérjük a terület kiemelt védelmét.

Akciónk megvalósítása közben megtudtuk, hogy évek óta zajlik a terület hidrog-
eológiai védőidomainak kijelölése, mely ügyben határozat is született. Ez a határozat 
hivatott védeni a miskolciak ivóvízbázisát, ezért fontosnak tartjuk, hogy a lakosság 
minél részletesebben megismerje annak tartalmát, ezért együttműködésre léptünk a 
miskolci Zöld Kapcsolat Egyesülettel, a Zöld Akció Egyesülettel és a Gombász Egyesü-
lettel, és felkértünk egy szakértőt (dr. Bardóczyné), hogy véleményezze a határozatot 
és az abban foglaltakat.”

A „forrásvízőrző” tevékenység lépései az alábbiak voltak:
1.  Az AquaTherma Egyesület megállapította, hogy a meleg és hideg karszt szem-

pontjából egyaránt kiemelt Miskolc térsége.
2.  Aláírásgyűjtést szerveztek a karsztforrások védelmére.
3.  Értesülve a védőidomokat kijelölő határozatról, megkerestek egy szakértőt, 

aki az ügyfélként bejelentkezett egyesülettel közösen tárgyalt a hatósággal a 
határozatról.
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6. ábra: Néhány példa karsztos terület forrásait, vízellátását veszélyeztető tényezőkre



4.  Tartottak egy sikeres lakossági fórumot, mely mentén több civil szervezet is 
bekapcsolódott a munkába. Fény derült sok „forró pontra” a források ügyé-
ben, mely szintén beépült az említett kiadványba.

5.  Az idézett kiadványt nagy példányszámban juttatták el a lakossághoz.

Eredmény: Több társadalmi szervezet összefogott, a jelenleg kijelölés alatt álló új 
védőterületekről alkotott véleményt a civilek már megfelelő módon és időben eljut-
tatták a hatósághoz, az tárgyalt velük, valamint az üzemeltető és az önkormányzat 
is. A lakosság egy része közérthető tájékoztatást kapott a szakmainak tűnő részle-
tekről.

Következtetés: A forrás jogi védelme nagyon hasznos dolog, de karszton és ivó-
vízbázis esetén sokat tehetnek a civil szervezetek is azzal, hogy segítik a kommuni-
kációt az ügy szereplői között.

A második kérdés: Milyen jogi alapból indul esettanulmányunk?
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesít-

mények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 1. számú mellék-
letének alább közölt részlete jelenti a kiindulópontot. A rendelet részletét azért is 
tanulságos elolvasni egy forrásvízőrzőnek, mert a kapcsolódó fogalmakat veszi sor-
ra. (E kormányrendelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján 
készült, melyet szintén hasznos lehet néha forgatni munkánk során.)

Részlet a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 1. számú mellékletéből (a vas-
tagbetűs kiemelések a szerzőtől származnak):

„Fogalom-meghatározások
E rendelet alkalmazásában
1.  elérési idő: az az időtartam, ami alatt egy adott pontból a vízrészecske a vízki-

vételig eljut;
2.  lebomló szennyezőanyag: olyan szennyezőanyag, amely meghatározott körül-

mények között – beavatkozás nélkül – meghatározott idő alatt úgy változik 
meg, hogy egészséget nem károsító, nem szennyező, környezeti kockázatot 
nem okozó anyaggá alakul;

3.  védőidom: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) kö-
rülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) 
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– mennyiségi, minőségi – védelme érdekében a környezeténél fokozottabb 
biztonságban kell tartani;

4.  védőterület: az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezése-
ket) körülvevő terület, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) 
– mennyiségi, minőségi – védelme érdekében a környezeténél fokozottabb 
biztonságban kell tartani. a védőterület általában körülveszi a vízkivételi 
műveket, de egyes esetekben azoktól elszakadva is megjelenhet, amely az 
előbbi cél elérése érdekében szükséges korlátozásokkal (tilalmakkal) hasz-
nosítható;

5.  védősáv: a víz tározását, kezelését, szállítását szolgáló művek védelméhez szük-
séges meghatározott szélességű terület, amelyet a környezeténél fokozottabb 
biztonságban kell tartani, és az ennek érdekében szükséges korlátozásokkal 
(tilalmakkal) hasznosítható;

6.  védőövezet(ek): a védőterület, védőidom részeit alkotó terület(ek), idom(ok), 
ahol a veszélyeztetés mértékétől függő korlátozások, tilalmak, illetőleg rend-
szeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el;

7.  védőidom, védőterület
a) előzetes lehatárolása: tervezői típusú tevékenység, melynek során a meglé-

vő ismeretek alapján lehatárolásra kerülnek a védőidomok, védőterületek 
övezetei,

b) meghatározása: tervezői típusú tevékenység, ami magában foglalja a védői-
dom, a védőterület méretezését (általában kiszámítását) és dokumentálá-
sát, beleértve a határoló vonalak megadását is,

c) kijelölése: hatósági eljárás, melynek során elrendelésre kerül a védőidom, 
védőterület kialakítása a hozzá tartozó tiltásokkal és korlátozásokkal 
együtt,

d) kialakítása: a kijelölés során elrendelt jogi és műszaki intézkedések meg-
tétele (szennyező források felszámolása, átalakítása, ellenőrző megfigyelő 
rendszerek kiépítése, kerítések, jelzőtáblák elhelyezése, területhasználók-
kal való kapcsolatok rendezése, tájékoztató anyagok készítése stb.),

e) fenntartása (üzemeltetői feladat): a kialakított védőidomban, védőterüle-
ten az előírt rendszeres ellenőrzés, megfigyelés, értékelés és felülvizsgálat 
elvégzése;
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8.  vízbázis
a) igénybe vett: olyan vízbázis, amelynek vízkészletét részben vagy teljes mér-

tékben már igénybe veszik,
b) lekötött: olyan igénybe még nem vett, elvi vízjogi engedéllyel már lekötött 

lehetséges vízbázis, amelyről már tudott, hogy a felszín alatti víz kiterme-
lésére alkalmas víznyerő területet ki és milyen célra fogja igénybe venni,

e) karsztvízbázis: olyan vízbázis, melyben az igénybe vett, vagy arra 
előirányzott vízkészlet a karsztosodott kőzetek (mészkő, dolomit) pó-
rusaiban, hasadékaiban, üregeiben helyezkedik el; lehet nyílt tükrű, 
amely a meteorológiai viszonyok közvetlen hatása alatt áll, vagy fedett.”

3.1.7. A forrás vízhozama és a vízhozam mérése

Amint korábban és más fejezetben utalunk rá, nagyon fontos kérdés a forrás vízho-
zama, vagyis a forrásnál kilépő vízmennyiség térfogat/idő egységben mért hozama. 

A hozam pillanatnyi: a felszínre törő, szivárgó víz mennyisége függ az időjárástól, 
az évszaktól, tehát a vízhozam csak a mérés időpontjában érvényesnek tekinthető 
érték. Többszöri mérés, ill. célzott méréssorozatok alapján átfogó képet kaphatunk 
a forrás vízhozamáról. 

A forrás átlagos vízhozama hosszabb időszakra, legkevesebb egy évre, célszerűen 
több évre érvényes adat. Mértéke függ a felszíni és felszín alatti vízgyűjtő méretétől, 
az éghajlati tényezőktől, a felszín morfológiájától, a geológiai viszonyoktól.

Ezen hatások számszerűsítésére sok kísérlet történt, de általánosan elfogadott 
megoldás nem született. (Izgalmas kérdés karsztforrások esetében a vízgyűjtőte-
rület lehatárolása, hiszen a mészkőterületek belső üregrendszere jól fejlett lehet – 
gondoljunk itt például a Baradla-Domica-barlangrendszerre. A lehatároláshoz spe-
ciális jelzőanyaggal megfestik a felszíni vagy felszín alatti patak vizét, és a lehetséges 
forrásoknál figyelik a festett víz megjelenését.)

Ha a vízhozam jellemzően ingadozó, a legnagyobb és legkisebb vízhozam ará-
nyával adható meg a forrás megbízhatósága. Bizonyos források az év egy részében 
kiszáradnak, ezek az időszakos források. Kiszáradó forrásra nem, csak állandó és 
bő hozamú víznyerő helyre lehet lakossági vízszolgáltatást alapozni. (Számos ivó-
vízhálózatba bekötött forrás van például Pilisszentkereszt környékén. Ezek a meg-
közelítés, elszennyezés ellen kerítéssel védett objektumok, műtárgyak.)
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A forrás hozamának számszerű értéke gyakran nem ismert. A forráskataszterek-
ben sok esetben valaha (egyszer, néhányszor, „kampányszerűen”) mért hozama-
datok szerepelnek. A mért értéket régebben liter/percben adták meg. Az SI rend-
szerben m3/s-ban kell(ene) megadni a hozamot. Számos forrásunk olyan csekély 
hozamú, hogy a l/s-dimenzióban történő mérés és adatkezelés a célszerű.

A mérés lényege az, hogy a felszínre kerülő forrásvizet egy ismert térfogatú 
edénnyel (pl. kanna, de a legjobb egy olyan vödör, aminek belső oldalán literskála 
van) időegység alatt felfogjuk és mérjük. Például egy 10 literes vödröt a foglalt for-
rás kifolyó csöve alá helyezünk, és órával másodperc-pontossággal mérjük, hogy 
1 perc alatt meddig telik meg a vödör. Ez a módszer csak a csekély hozamú, kifo-
lyócsővel rendelkező forrásoknál megoldás. A víz a foglalat mellett „elszökhet” – 
ilyenkor nem tudjuk a hozamot pontosan mérni.

A másik lehetséges megoldás a forrásból elfolyó patak vízhozamának mérése. Ez 
sokkal nehezebb és eleve sokkal pontatlanabb eredményt is ad, hiszen arra épül, 
hogy egy általában szabálytalan alakú, köves, kavicsos vagy homokos meder ke-
resztszelvényének (keresztmetszetének) területét lemérjük, majd felszorozzuk a víz 
sebességével.

Jellemző, de egyszerű keresztszelvényt kell választanunk, amiben egyenletesen 
folyik a víz legalább egy méter hosszon. A kiválasztott szakasz felső végén egy víz-
felszínen lebegő tárgyat (pl. pingponglabdát, faágat) ejtünk a vízbe, majd lemérjük, 
mennyi idő alatt ér a szakasz végére, szintén másodperc pontossággal és szintén 
többször egymás után, majd elosztjuk a szakasz hosszával és átlagot számolunk.

A keresztszelvény területét így mérjük le (a mérés hasznos eszköze egy egyszerű, 
zsebre rakható, minden háztartásban megtalálható mérce): 

Lemérjük a patakmeder szélességét méterben. A szélességtől függően több he-
lyen (pl. egyik partszéltől a másikig 30 centiméterenként) vízmélységet mérünk. 
Ha ezen adatokat rajzban ábrázoljuk, a meder adott helyének keresztszelvényét vá-
zoljuk fel, aminek „felület”-e területszámítási műveletekkel négyzetméterben meg-
adható. Ezt az adatot szorozzuk meg a méter/másodpercben mért vízsebességgel és 
megkapjuk a vízhozamot (köbméter/másodpercben).

Leírni bonyolultabb, mint elvéhezni, de mint írtuk, a módszer pontossága is kér-
déses: egyrészt lehet szubjektív (kisebb hozamoknál és medreknél pár centis „elné-
zés”, tévedés is számít), másrészt a hozam egy része a mederanyagban (ld. kavicsok 
közötti hézagok) szivárog. Nem beszélve arról, hogy eleve a forrás és/vagy foglalás 
mellett is „szökik” a víz megmérhetetlenül.
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Mindenesetre, ha legalább a forrás örökbefogadói mérnek vízhozamot, akkor 
van konkrét, dokumentált adat. A mérés másik előnye, hogy a kapott adat összevet-
hető a mérést megelőző időszak csapadékadataival, mely összevetés utalhat a forrás 
„természetére”, vagyis arra, hogy egy csapadékos időszak mennyire közvetlenül be-
folyásolja a vízhozamot.

Időszakos forrásnál „életmentő” lehet egy mért vízhozam. Ezt igazolja az alábbi 
példa: egy időszakos karsztforrás területén a tervezett útépítés beruházója száraz 
időszakban készített fényképfelvételt, állítva, hogy ott nincs forrás, tehát épülhet az 
út. Azonban civil szervezetektől a lelkesen mért vízhozamokat megkapva a hatóság 
is színre lépett, és a forrás megmenekült.

3.2. a források, mint természeti értékek, élőhelyek

A szlovéniai Postojna környékén található karsztforrások időnként igazi, élő „sár-
kányfiakat” hoztak napvilágra, amiknek mindenki a csodájára járt. A tudósok ha-
mar eloszlatták a mítoszt: ezek csak a barlangrendszerben élő vakgőték (Proteus 
anguinus) áradások alkalmával felszínre került példányai. 

Hazánkban, ha sárkányok nem is, de „túlvilági rákok” fellelhetők a Baradla alsó 
barlangjának forrásvizeiben. E csak itt élő ritkaság (endemizmus) a Niphargus 
aggtelekiensis nevű bennszülött barlangi vakbolharák faj. Ritka, kiemelt figyelem-
mel védendő érték ez is!

A természetvédelmi törvény egy érdekes jogi kategóriát határozott meg, az „ex 
lege” (törvény erejénél fogva) védett természeti értékeket. Ide tartoznak, így or-
szágos jelentőségű védettséget élveznek a kunhalmok, földvárak, lápok, víznyelők, 
szikes tavak és barlangok, valamint itt szerepelnek a források is! A forrás, ha tudnak 
róla, ha nem, egyedi természeti vízrajzi érték, s ebből a szempontból megőrzendő. 
Miért? Azért, mert minden emberhez hasonlóan megismételhetetlen, egyedi érté-
ket képviselnek.

Amikor valaki megpillant egy forrást, akkor személyiségétől függően egyszerre 
több mindent láthat: víznyerő helyet, pihenőhelyet, hidrogeológiai objektumot, egy 
legenda helyszínét, szakrális helyet, természetjáró emléket, vagy élőhelyet (öko-
szisztémát). Mi itt ez utóbbiról, az ökológiai, természetvédelmi értékről mesélünk.
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A víz az élet kialakulásának és fejlődésének bölcsője: úgy 3 milliárd évig csak az 
ősi óceánokban, tengerekben volt élet. Azóta létrejött a Földön az édesvizek háló-
zata is, sajátságos élővilágával.

Mivel a források vizének minősége (ásványianyag- és gáztartalma, kémhatása, 
oxigéntartalma, hőmérséklete, fényviszonyai, áramlási sebessége, vízhozamának 
nagysága és annak változása, tisztasága) erősen eltérhet – akár néhány méteren be-
lül is –, így egy forrás más-más környezeti feltételeket kínál az élethez. Ugyanak-
kor az idők folyamán egy-egy forrásnál ezen adatok csak kis mértékben, vagy alig 
változnak. (Talán csak a vízhozam lehet bizonyos forrástípusoknál erősen változó.) 
Tehát mivel más és más a vizes környezet, ezért a források élővilága is erősen kü-
lönbözhet egymástól. Ekképp sokszor előfordul, hogy egy-egy forrás vagy forrás-
csoport élővilágát egyedi, csak ott megtalálható, bennszülött (endemikus) lények 
alkotják. Ezek lehetnek egysejtűek, egyszerűbb növények, de férgek, csigák, rákok, 
sőt akár gerincesek is. Ilyen ritkaság a bükki Kács község forrásainak bennszülött 
maradványfaja, a fekete bödöncsiga (Theodoxus prevostianus). A szolid, de elegáns 
páfrányféle, a zöld fodorka (Asplenium viride) Magyarország néhány helyén fordul 
elő, például a Bükkben, a Garadna-(fő)-forrás térségében.

Nem csak egyes fajok lehetnek értékesek, de egész életközösség, például egy for-
rásláp is. Tehát minden forrás egy kis egyedi ökoszisztéma a maga élettelen és élő 
környezeti tényezőivel, azaz igazi „mikrokozmosz”. Nemcsak egyszerű tápláléklán-
cok (pl.: ásványi anyag–moszat–örvényféreg–alacsonyrendű rák–planária–szala-
mandra), hanem bonyolult táplálék- és energiahálózatok is jellemeznek minden 
forráskörnyéki életközösséget.

A forrásokat több olyan élőlény népesíti be, amely a környezeti tényezők állan-
dóságát igényli. A források jellemző és feltűnő lakói a laposférgek közé tartozó, pár 
centis, lapos testű, ragadozó planáriák vagy az összegubancolódott merev cérnára 
emlékeztető gomolyférgek, tudományos nevük sem véletlenül Gordius.

Apró méretű csigák is élnek a forrásokban, közülük talán elterjedtebb a védett 
kárpáti forráscsiga (Sadleriana pannonica). A forrás kifolyásánál, a hullott falevelek 
között apró, az oldalukon úszkáló, kifli alakú, barnásszürke bolharákok táplálkoz-
nak. Tiszta vizű hegyi patakjaink, forrásaink medrében tavasszal gyakran láthatjuk 
a foltos szalamandra fekete, külső kopoltyús lárváit. (Egyik faj jelenléte sem befo-
lyásolja a víz élvezeti értékét, de jelezheti jó minőségét.)

Karsztos vidékeken, ahol a forrás mögött, a föld mélyében barlangrendszer hú-
zódik a maga sajátos élővilágával, előfordulhat, hogy a barlangi vizek áradásakor 
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a forrásban bukkannak felszínre az addig barlanglakó állatok, mint ahogy azt e 
fejezet bevezető soraiban írtuk.

A forrás, ér, patak környékén kialakuló hűvös-párás mikroklíma különleges fel-
tételeket biztosít a forráslápok ilyen környezeti viszonyokat igénylő növényzetének. 
Leggyakrabban kakukktormás forráslápokat találunk a források mentén, melyek 
uralkodó fajai a keserű kakukktorma, a ritkás sás, az erdei káka és a gólyahír. A 
hegyvidéki forráslápoknak is gyakori növénye a gólyahír, az aranyos veselke, míg a 
szálkás és a széles pajzsika jóval ritkább.

A forrásokban található élőlények jelentős része úgynevezett indikátorszervezet. 
Ezek szűk tűrőképességű, az adott környezeti viszonyokhoz (pl. a plusz 10ºC körüli 
vízhőmérséklethez) nagymértékben alkalmazkodott élőlények, amelyek már a kör-
nyezet kis léptékű változásait sem tűrik. A környezeti viszonyok minimális eltérésé-
re is érzékenyek, és jelzik (indikálják) azokat viselkedésükkel, megbetegedésükkel, 
elmenekülésükkel vagy a legrosszabb esetben pusztulásukkal.

A nagy földi vízkörforgásnak is fontos láncszeme a forrás, hiszen a légkörből 
hulló és a talajba, kőzetekbe beszivárgó csapadék jelentős része a források kapu-
in keresztül kerül újra a napvilágra. A források jellemzően a folyóvizeket (ereket, 
patakokat, folyókat, folyamokat) táplálják, de vannak tavak medrében felbukkanó 
források is. A látszólag alig csörgedező források a Föld édesvízhálózatát látják el 
utánpótlással, amelyben hatalmas mennyiség: 1230 km3-nyi víztömeg mozog.

Sok település léte függ az ivó-, esetleg ipari vizet is adó vízfőktől, hiszen a la-
kosság is gyakran használja szomjoltásra, háztartási vagy ipari vízként a források 
vizét. Miskolc, Pécs, Pápa, Ajka, Tata egyaránt használja a közeli karsztos hegyek 
peremén feltörő bővizű és egészséges vizet szolgáltató természetes forrásokat víz-
mű-hálózatuk elemeként. (Csak érdekességképpen: a nagy sör- és whiskygyártók 
szerint a márka színvonalának titka a jó minőségű forrásvíz.)

Nem egy településünk nevében is őrzi, jelzi a forrás fontosságát: Tapolcafő, Hár-
skút, Kadarkút stb. Fontosak a turistautak mentén található, állandó, nagyobb víz-
hozamú, tiszta vizet adó források is, melyekből az arra járó vándor szomját olthatja. 
S jegyezzük meg, ha a forrást védjük, az alatta lévő kis eret, csermelyt, patakot, 
folyót is óvjuk lakóival, vízhasználóival együtt! S ez utóbbiak között mi, emberek is 
ott vagyunk.

Az ember és a forrás kapcsolata sokrétű, túlmutat a vízfelhasználáson. A kultu-
rális és esztétikai vonatkozásokról ugyan később bővebben lesz szó, idekívánkozik 
megemlíteni, hogy az erdőtörvény az erdő hasznaként említi annak esztétikai ér-
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tékét. Fokozottan igaz ez a források többségére is. Diszharmonikus világunkban 
különösen fontos az a komplex élmény, amit egy forrás és környéke nyújthat: illat, 
íz, hang, látvány…, mert itt megvan az érzékeinket lebilincselő, szellemünket ké-
nyeztető harmónia.

Talán ez tükröződik József Attila Ars poetica című költeményének csodálatos so-
raiban is:

Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Reményik Sándor pedig így ír erről az élményről Mikor a delta a forrásra gondol 
című versében:

Akkor a delta a forrásra gondol,
Amely körül fekete fenyők állnak,
És csend van és csak a juhnyáj kolompol.
Nincs vad meder és nincs pocsolyás árok,
A fűben szivárog egy halk erecske
És azt hinnéd, hogy mindjárt elszivárog.
A forrás mellett ül egy kisfiú,
Tiszta kezét a tiszta vízbe tartja, –
És ezt a folyam a deltáig érzi,
S a boldogságtól megremeg a partja.

Mindenesetre, ha akarjuk, ha nem, a természetet ma erőforrásként használjuk. 
Ezzel addig nem is lenne gond, míg az ingyen rendelkezésünkre álló erőforrásokat 
csak olyan ütemben aknáznánk ki, hogy azok megújulhassanak. Ez lenne ugyanis 
a fenntartható életvitel alapja. Ám emberi, fogyasztói mohóságunk akkora, hogy 
a meglévő természeti javakat túlhasználjuk. Így például 2014-ben már augusztus 
19-re elfogyott az ebben az évben felhasználható „keret”. Valahogy így vagyunk a 
forrásvízzel is. Ezért is kell védeni minden forrást!

A természetben nincs hasznos és káros, tehát első megközelítésben a forrás úgy 
jó, ahogy van. Ez azt jelenti, hogy a forrásunk bármilyen állapotban van, előbb-
utóbb egyensúlyba kerül élő és élettelen környezetével, mert ez a természet törvé-
nye. Így a forrás és környéke fizikai (élettelen) paramétereinek változását az élővilág 
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mindig követi, azaz a rendelkezésre álló élettelen és élő természeti erőforrásokat 
(oxigén, fény, táplálék…) az élőlények a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek 
hasznosítani. Vagyis a létrejövő többé-kevésbé állandósult élővilág dinamikus tá-
panyag-, energia- és információáramlást valósít meg élettelen környezetével, hat rá, 
befolyásolja azt, de a fizikai környezet is visszahat az élőlényekre. Tehát egy forrás 
és környezete nem más, mint élőhely, életközösség, idegen szóval biotóp, ökoszisz-
téma.

Tudjuk, a forrás vize, ami nekünk többnyire csak ivóvízként fontos, az ottani 
élőlények nélkülözhetetlen életeleme, mert ebből lélegeznek, ebben táplálkoznak, 
szaporodnak, egyszóval ebben élnek, ez az életfeltételük. Nagyon sok faj csak élete 
első felében él a vízben (mint például a tegzesek lárvái és a szalamandralárva), majd 
a szárazföldön táplálkozva és mozogva, már légköri oxigént használva folytatja éle-
tét. Innen is származik a kétéltű (állat) elnevezés.

A forrás vize fontos a magasabb rendű állatok életében, mint ivóvíz, tehát a ma-
darak és emlősök is ide járnak szomjukat oltani. A vaddisznó és a szarvas gyakran 
használja dagonyázásra a források vizenyős környékét. Sok madárfaj fürdéssel tart-
ja karban tollazatát, s ez is indokolja a források védelmét. Száraz nyarakon ökológi-
ai szempontból nagyon felértékelődhet egy-egy kishozamú forrás és patakja.

A növényvilág is alkalmazkodik a „forrásos” környezethez. A víz felszínre töré-
sének helyén az állandó átmosásnak köszönhetően tápanyagban szegény, hűvös és 
párás környezet jön létre, melyre jellemző az ásványos (szerves anyagban szegény) 
talajfelszín. Az ilyen helyeken jöhetnek létre a forráslápok, ahol ritka, védett vagy 
fokozottan védett növényfajok élhetnek (pl. tőzegkáka). A jellemző növények itt a 
mézgás éger, a keserű kakukktorma, a forrásmoha.

Éppen a leírtak miatt helytelen az a felfogás, hogy a természet, a forrás nem más, 
mint természeti erőforrás, mely csak arra vár, hogy az ember hasznosítsa! Pont 
azért, mert emberek vagyunk, felelősséggel tartozunk környezetünk minőségéért, 
legyen az akár „csak” egy forrás is!
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3.3. Források a tájban – Tájba illesztés, tájesztétika

Mi szép a tájban? Miért szép a táj? Mitől illik valami a tájba? Mitől szép valami? És 
egyáltalán… az esztétikus azt jelenti, hogy valami szép?

Szerintem e kérdések alapján sejthető, hogy ez a témakör nagyon is szubjektív, 
de ettől még foglalkozni kell vele! Nem feledve azt, hogy a tájvédelem, a tájba illesz-
tés is egy gyakorlatias tudományterület.

Sokan akkor látnak esztétikusnak egy tájat, ha az ember nyomát felfedezhetik 
benne. Sőt, az ilyen nyom nélküli tájat kimondottan unalmasnak vagy megváltoz-
tatandónak tartják. (Hamvas Bélának is van idevágó gondolata, de egy tájépítész 
tankönyv elején szereplő példa is jól mutatja ezt: egy hosszú domboldal sokak szá-
mára akkor válik esztétikussá, harmonikussá, ha meg van osztva egy kőfallal – azaz 
valami emberi tagolja.)

Ugyanezt forrásokra lefordítva és visszaemlékezve az előző fejezetre („A termé-
szetben nincs hasznos és káros, tehát első megközelítésben a forrás úgy jó, ahogy 
van.”), egy természetes forrás esztétikai értékét nincs jogunk és nem lehet tisztünk 
felülbírálni: „Úgy szép, ahogy van”.

Igaz, ettől még nem lehet feltétlenül inni belőle, különösen akkor, ha például egy 
vaddisznók által rendszeresen összetúrt, dagonyává dagasztott forrásról van szó. 
(Ez viszont felhívja a figyelmet a források kezelésére is, melynek speciális megoldá-
sa adott esetben a vadállomány – elvi– kizárása lehet.)

Vannak kimondottan – még természetvédő szemmel is – esztétikusan kiépített 
források, mint például a szentendrei Sztaravoda-forrás, mely egyúttal Magyaror-
szág legrégibb forrásfoglalása: mívesen faragott, az idő nyomait magán viselő „kő-
foglalat” 1741-ből.

Van olyan forrás, ami tulajdonképpen egy betonkocka, belsejében egy meden-
cével és egy nyílással az alján. Ettől egyébként még ökológiailag funkcionálhat is, 
hiszen van egy „forrásmedence”, ami kiváló a szalamandra lárváinak és van egy, a 
medencével ökológiai kapcsolatban lévő elfolyó patakmeder…, de szépnek tényleg 
nem szép.

A szélsőségek és ellentmondások arra jók, hogy az arany középutat nagyjából be 
tudjuk „lőni” közéjük. 

Nem úgy, hogy ami mindenkinek, vagy nagyon sokaknak szép, az az esztétikus, 
a jó. Hanem mert úgy érezzük, hogy ez jó azért, mert ugyan inni nem lehet belőle, 
de felfedezzük és értékeljük a természetes folyamatokat a tájban, jónak, szépnek 
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tarthatjuk pusztán azért is, mert felfedezzük és értékeljük benne a természetest, az 
eredetit, mert képesek vagyunk rá, mert van rá szemünk és van rá lelkünk elfogad-
ni, hogy vannak más szempontok is.

És természetesen maga a befoglaló táj sem sematikus! Egy alföldi táj egészen más, 
mint egy dombsági vagy egy hegyvidéki. Eltérő lehet az alapkőzet is: kimondottan 
romantikus (= szép?, = harmonikus?), amikor fehér mészkőfal aljában bővizű pa-
takként áramlik elő a tiszta (áttetsző) víz, más jellegű viszont, amikor egy hamvas-
füzekkel körbenőtt, békalencsével borított víztükrű, dombalji forrásmedence alján 
a homokot kavargatja a feltörő forrásvíz. Mindkettő szép a maga módján. Az adott 
tájban – odaillő.

Amikor valamin változtat az ember, elsősorban az egyetlen és/vagy legfontosabb 
funkciót nézi, amihez műszaki megoldást rendel – aminek lehetőleg költséghaté-
konynak is kell lennie. Az egyszerű és olcsó is lehet szép, de lehet igénytelen is, 
ahogy a drága is lehet ronda.

Érdemes időt szánni a táj megismerésére: megnézni, hogy hasonló körülmények 
között milyen morfológiai, ökológiai, természetvédelmi stb. szempontok játszanak 
szerepet. Ebből látszik, mi a tipikus, mi a jellemző. Sémákat ugyan lehet és kell 
alkotni, de kellő rugalmassággal kell kezelni azokat.

Ahogy a vízfolyásoknál, valószínűleg a forrásoknál is az a helyzet, hogy magukra 
hagyva elindulnak egy egyensúlyi állapot felé, mely egyébként változik, ha az egész 
rendszer változik. Pl. megnő vagy csökken az éves csapadékmennyiség, vagy annak 
eloszlása eltér a korábbitól.

A tájbaillesztés bevett módja a helyi kőből és fából épített forrásfoglalás. Érte-
lemszerűen ez inkább hegyvidéki környezetben jellemző, „tájba illő”. 

Egy alacsonyabb dombságon a kő ritka, ezért itt a forrás vize a talajból szivárog, 
folyik ki. (Németországban volt egy program, melynek címe: „Megfelelő forrás-
foglalást a megfelelő helyre!” A program tájépítész kidolgozói humorosan megje-
gyezték, hogy „egy erdei forrás mohás kövek közül bukkanjon elő, és ne egy görög 
istenszobor szájából. Ez utóbbi való egy kastélyparkba!” – Vagy oda se…) 

Fontos, hogy ne önmegvalósító monstrum legyen a kiépítés, ne egy „egri vár”, és 
ne több száz fős népünnepélyeknek helyt adó díszburkolat vegye körül.

A forrásokhoz történő kötődés lehet vallásos, nemzeti és egyéb. A szakralitás, a 
nemzeti érzület megélésének formai kivetülése nem kell, hogy a tájban, a tájon el-
követett erőszak legyen. Annak csak lényegét akarja megfogni, aki a forrást valóban 
szent helynek tartja vagy nemzetisége szempontjából fontosnak érzi!

A források szerepe, haszna és védelme 37



A tájba illesztés, az ökologikus megoldás önmagában nem az, ha beton helyett 
kővel, fával oldjuk meg a foglalást, a térformálást. Hanem az, hogy először feltesz-
szük a kérdést, kell-e és miért kell beavatkozzunk, és mik az alternatívák. (Az öko-
logikus megoldás gyakran csak egy címke, „zöldre festés”. Máskor szükségszerű 
megalkuvások sora, amikor valaminek a ki- vagy átalakításakor az élővilág szem-
pontjait figyelembe veszik. A teljes, alkumentes megoldás egy következő lépcső.)

A források sok esetben intim kis zugok a tájban, átalakításukkal gyakran kőfala-
kat, nagy kőburkolatokat hoznak létre, mintha a pénz nem is számítana…

A források egy része „rejtett életet” él: hóolvadás vagy nagy esők után „műkö-
dik”, gyakran akkor is rövid ideig. Nem biztos, hogy attól több víz lesz benne, ha a 
nyílását kitágítjuk, talán csak könnyebben kifolyik a víz. Végül is a felszínre lépési 
pontot növeljük, ezzel a felszín alatti („forrás mögötti”) tározódást csapoljuk meg, 
a kifolyást gyorsítjuk fel.

A források jelentős része védett területen található, hiszen hegyvidéki és domb-
sági erdeink, ahol a források zöme fakad, sok esetben országosan védett és/vagy 
Natura 2000-es területen találhatók. 

A természet- és tájvédelem egyik nehézsége, hogy egymással összefüggő, néha 
egymást támogató, néha egymásnak ellentmondó tartalmat takarnak:

Egy régi forrásfoglalásnak, például, jelentős kultúrtörténeti jelentősége lehet. Ez 
esetben megőrzésekor, felújításakor nem feltétlenül az élőhely-védelmi vonatkozá-
sok az elsődlegesen mérvadók, hanem az, hogy építészeti szempontból hitelesen 
legyen helyreállítva. Ettől még az elfolyó víz medrének kialakításakor az élővilág 
szempontjait figyelembe lehet venni.

Egy leromlott állapotú, szivárgó betonépítmény esetében a turisztikai hasznosí-
tást át lehet gondolni és más foglalatot lehet építeni helyette (vagy rá), vagy el lehet 
bontani és a természetes folyamatokat hagyhatjuk érvényesülni.

A természetes és kiépített források, kutak egyedi tájértékek is. Ez egy sajátos és 
nagyon érdekes tájvédelmi kategória, fogalomkör: a rá vonatkozó szabványban 
több tucatnyi olyan helyi jelentőségű érték van felsorolva (pl. keresztek, kerekes ku-
tak, idős fák), melyek önmagukban nem védettek, de mindenképpen figyelmet ér-
demelnek. A források pedig pont ilyenek…és érdemes tudnunk, hogy a vízhozam 
alapján történő ex lege forrás-védelemben csak forrásaink egy része részesülhet. 
Ha azonban élőhelyként, egyedi tájértékként, földtani-víztani értéknek tekintjük a 
forrásokat, nem lehet kérdés, hogy védeni kell őket.
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3.4. Kultúra, szakralitás, legendák

A források természettudományos, műszaki, gazdasági, egészségügyi és számos 
egyéb, alapvetően anyagelvű vonatkozásairól már volt és még lesz is szó – az ember 
számára azonban lelki, szellemi jelentőséggel is bír a forrás és környéke! Rendkívül 
érdekes és szerteágazó ez a témakör – csak szemezgetni tudtunk belőle az alábbi-
akban:

A görögöknél nimfák, a rómaiaknál lymphák, nálunk pedig a tündérek táncol-
nak forrásoknál. 

De miért is ne lenne így? Hiszen a víz minden kultúrában megtermékenyítő 
erőként jelenik meg, például e mitologikus „hölgyek” által szimbolizáltan. A for-
rás pedig önmagában kifejezi a keletkezést, a születést! Mások számára a szellemi 
emelkedettség, szellemi tisztaság eredetét és elérendő célját is a forrás jelképezi. 
(Például Anthony de Mello Forrás fakad című lelkigyakorlatos könyvének címvá-
lasztása ilyen.)

Az sem véletlen, hogy számos forrásunkból lett „szent kút” azt követően, hogy 
a forrásnál valaki – gyakran egy elvonultan élő remete – látomásában megjelent 
Szűz Mária. Ilyen például a Csitári Szent-kút is. Tény az is, hogy a források vidéke 
korábban gyakran a pogány hitvilágot szolgálta szakrális rituálék helyszíneként. 
Ilyen szakrális helynek véljük például az Imó-kő forrását is.

A látomás és csodatétel számos külföldi helyszíne, zarándokhelye közül az egyik 
legnevezetesebb Lourdes, ahol szintén Szűz Mária jelent meg egy helyi lány látomá-
sában. A barlangból kifolyó forrásvíz sok ezer ember csodás gyógyulását segítette, 
melyek egy részére a csodán kívül egyéb magyarázatot a minden esetet kivizsgáló 
orvosi tanács sem talált.

Hazai vonatkozásban a vizek gyógyhatását néhányan azzal magyarázzák, hogy 
az általuk korábban használt, szennyezett (forrás)víztől megbetegedett embereket 
egy másik, tiszta forrás meggyógyította. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a 
kémiai összetételük és egyéb tulajdonságaik miatt, pusztán materialista alapon, 
gyógyvíznek nyilvánított vizek kedvező egészségügyi hatásairól sem.

Írott és szájhagyományos történelmünk bővelkedik forrásokhoz kapcsolódó le-
gendákban, mítoszokban, mondákban, regékben. Erre szép példa az Isten-kút a 
Mecsekben, melynek története a következő:

A tatárok közeledtére Magyarürög férfiai hadba vonultak, míg az öregek, asz-
szonyok és gyerekek elbújtak a Nagy-Deindol-völgybe. Itt egy Antal nevű remete 
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élt, aki segítette a menekülteket. Hetek óta éltek már itt, de nem volt vizük, sokan 
megbetegedtek. Ám egyszer csak a remete könyörgő imáit Isten meghallgatta, a 
hegy tövében bővizű forrás fakadt, s a nép megmenekült.

Egyes források környéke hagyományos zarándokhellyé vált. Ilyen a Pilisben ta-
lálható csobánkai és szentkereszti Szentkút, vagy a Dobogókőn található Nagybol-
dogasszony-forrás. Sokan közülük napjainkban is alkalmi szakrális szertartások 
színhelyei.

A víz általános kultikus szerepével sok kultúrában találkozunk. Például a már 
említett termékenységi kultuszt idézi a Magyarországon közismert és a folklór ré-
szeként ma is élő locsolkodás szokása. A föld termékenységét, az élet fennmaradá-
sát szolgálják a vízzel végzett esővarázsló szokások, amelyekhez kapcsolódva – vagy 
azok hiányában is – rítusszövegek, imák egész sora jelzi a víz éltető erejét.

Tisztító jelentésben jelenik meg a víz a világ számos vallásában, köztük a vi-
lágvallásokban. Elegendő itt csupán a szent folyókban való fürdés, megmerítkezés 
rítusát említeni, a zsidó vallás rituális fürdését, kézmosását, a mohamedán tisztál-
kodást, az antik vallások hasonló szertartásait, nem beszélve a kereszténység kö-
rében gyakorolt keresztelésről. (Hazai és forrásos vonatkozású például az óbudai 
Rómaifürdő, melynek forrásvizét valóban a rómaiak is hasznosították, vagy a budai 
hőforrásokra épülő, ma is működő, de a törökidőkben is használt források és für-
dők sora.)

A forrásokhoz kötődő népi, vallásos és mitikus elemek feltűnnek a művészetek-
ben is. Elsősorban a romantikus festészet ábrázolta gyakran a források körüli mi-
tológiai életet, a nimfákat az őket megleső szatírokkal. Zenében és az irodalomban 
is kedvelt motívum a forrás.

Végül játsszunk a szavakkal! 
Sokhelyütt a forrást kútnak nevezik. De miért? Akkor most kút vagy forrás? Ne-

tán kút és forrás? 
Ezek a kérdések jól mutatják, hogy az olyan formai dolgoknak, mint az elneve-

zés, milyen jelentőségük van… és milyen nincs.
A föld vagy szikla alól, tó vagy folyó medrében természetes módon gravitációsan 

vagy nyomás hatására feltörő, szivárgó víz esetében valószínűleg teljes az egyetér-
tés: forrásról van szó. (De nem tekintjük forrásnak a Duna víz szintjének emelke-
désekor az ártéri tavak medrébe, a mélyben lévő kavicságyon át, nyomás hatására 
beszivárgó vizet, vagy a gáton át a mentett oldalra szintén a nyomás hatására át-
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szivárgó vizet, annak betörési pontját. Ezt buzgárnak mondjuk, ami nem a forrás 
szinonimája.)

Nagyon elképzelhető, hogy vannak/voltak olyan források, melyekhez sohasem 
nyúlt senki, mégis ivóvízforrásként használták őket, kúttá kiépítés nélkül. Ha ki 
van építve a forrás, még nevezhették (miként nevezik is) továbbra is forrásnak, de 
számos esetben kútnak is.

Amint utaltunk rá, gyakori a szentkút utótag is. Ez természetesen nem egy szak-
kifejezés, hanem annak jelzése, hogy a valóban számos csodás jelenéssel övezett 
forrás átépítve a szentkút (földrajzi utó)nevet kapta. Ilyenek például a már említet-
tek, vagy a jásdi Szentkút a Bakonyban.

A kút elnevezés valahogy egyértelművé teszi, hogy a víz nem csak úgy magától 
jön a felszínre (lásd kerekeskút, gémeskút), vagy ha igen, ivóvízvétel céljára ki van 
építve. 

Kútnak nevezzük a víz- vagy szénhidrogén-kutatások során mélyre fúrt, onnan 
nyomás hatására vagy szivattyúval felszínre emelő víz-(vagy szénhidrogén-)nyerő 
helyet is. Ilyenek szép számmal akadnak az Alföldön, de forrásnak nem nevezhet-
jük őket.

Az elnevezés szempontjából közömbös az is, hogy milyen vizet ad a forrás és/
vagy kút: Lehet hideg, langyos vagy meleg vizű (termál- vagy hőforrás), a vize lehet 
savanyú, „édes”, kénes stb. 

Számos természetes eredetű forrás – valószínűleg még a bővizűek is – ritkán le-
hetett alkalmas az emberi vízkitermelésre abban a fizikai-földrajzi formában, ahogy 
létrejött, ezért víznyerő hellyé, kúttá, néha fürdőhellyé (ld. a Rómaifürdő 14 forrása 
Óbudán) alakították át őket.

(Ha már a fogalmaknál, szakkifejezéseknél tartunk, megjegyezzük ezt is Ha a  
forrásra korsóval járó lány, vagy a legelőn inni bandukoló marhacsorda tájba és 
festők ecsetjére illő képeit vetítjük magunk elé, a vízkitermelés szót túlzónak tart-
hatjuk. Ha azonban egy város vagy egy falu ivóvízhálózatába szivattyúval bekötött 
forrásról, az abból, az általa táplált vízrendszerből elvont több ezer köbméter víz-
ről beszélünk, az ipari jellegű igehasználat teljesen helyénvaló! Kútnak nevezzük 
a Duna kavicsrétegébe mélyített mesterséges „csőrendszert” is, melybe beszivárgó 
víz több millió ember vízellátását szolgálja.)

Érdekes és logikus a mecseki forrásépítők által alkalmazott elhatárolás is: ha a 
pohár a kifolyás alá fér, akkor forrás, ha meríteni kell, akkor kút. (Megjegyzendő, 
hogy néha egy kutat is át lehet építeni forrássá.)
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4. a ForrásoK állapoTa

Hogy milyen a jó (állapotú) forrás? Erre nem lehet válaszolni. 
Vagy csak azt, hogy: milyen összefüggésben? Ugyanis a természetben nincsen jó 
vagy rossz, s ez igaz a forrásokra is. Ezt a kétpólusú, néha nehezen értelmezhető vi-
szonyítási rendszert az ember vezette be, és igencsak önző módon használja. Ezért 
is van állandó harcban környezetével. Míg az élőlények döntően alkalmazkodnak 
a környezeti feltételekhez, addig az ember művi úton beavatkozik, átalakítja, „job-
bítja” azt. Természetesen a „legjobb szándékkal”, de többnyire rövid távú érdekből, 
s ezért sokszor ártó hatással.

Mégis, milyen a jó forrás? A fentiek alapján erre a kérdésre nincs értelmes válasz, 
de pár szempontot érdemes figyelembe venni az állapot általános megítéléséhez. 
(Az itt felsoroltakat a következő fejezet a vonatkozó konkrét adatféleségek vázlatos 
ismertetésével és az adatgyűjtés lehetőségeivel egészíti ki.)

1. A jó állapotú forrás vize tiszta, iható.
Ez eléggé önző szempont, de megbocsátható, s ha az ember környezethasználó 

tevékenysége nem tesz kárt benne, nem szennyezi, akkor a felszínre törő víz való-
ban megfelelő minőségű. Az ivásra alkalmas forrásvíznek komoly élvezeti értéke 
van. Az átlátszóság („tisztaság”) nem feltétlenül azonos az ihatósággal. Biztosan 
csak az egészségügyi hatóság által bevizsgált források vize megfelelő minőségű. 
és az is csak a mintavételkor! Megnyugtatásul: A hazai források túlnyomó része 
– többnyire amelyek közelében nincs lakott terület – egészséges, iható vizet szol-
gáltat. Ebből az is következik, hogy a forrásvíz szennyezettsége jellemzően emberi 
tevékenységből eredő kólibaktériumos vagy nitrátos ártalom.

2. A forrás kiépítettsége nem zavarhatja a környező élővilágot.
Forrásfoglaláskor a víz minősége (kémhatás, zavarosság, keménység, oxigéntar-

talom, áramlás mértéke, hőmérséklet…) nem változhat, és így ki tudja elégíteni az 
ott lakó élőlények fizikai és kémiai jellegű ökológiai igényeit, ezért nem csökkenti a 
fajgazdagságot (biodiverzitást). (A vízminőségen túl fontos ökológiai szempontok 



az élőhely morfológiai jellemzői is, pl. forrásmedence megléte/megőrzése, a köz-
vetlen környezet élővilágának megőrzése. Ld. még következő pont.)

A forrásban és közvetlen környezetében is sok és főleg ritka, ezért védett élőlény 
találhat élőhelyet. Például ritka moszatok, forrásmoha, óriászsurló, aranyos vesel-
ke, alsóbb- és magasabb rendű rákok, planáriák, húr- és örvényférgek, szalamand-
ra-lárvák… Amint arról másutt volt szó, az élővilág jelzi a környezet állapotát. 
Sokféle élőlény sokféleképpen képes ezt tenni – egy lehetséges indikáción alapuló 
mérő- és értékelőrendszert a mellékletben találhat az Olvasó.

3. A foglalatlan, természetes állapotú forrás is lehet jó.
Sőt! Elsősorban a fent vázolt ökológiai, természetvédelmi szempontok okán jó – 

mert érintetlen, mert természetes. Új forrást csak akkor építsünk ki, ha arra feltét-
len szükség van. Például egy új és hosszú turistaút mentén, vagy egy állandó turista 
pihenő-, illetve szálláshely vízellátása érdekében.

4. A környezet természetessége is fontos.
Igen nagy érték a természetes állapotú forráskörnyék. Ezért a környezet lehető 

legkisebb mértékű átalakítása, értő kialakítása és gondozása lényeges szempont az 
állapot megítélésekor. (Élőhely-védelmi állapotminősítésre kiváló, de szakismere-
tet igénylő módszer az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer, Á-NÉR 
2011.)

5. A forrás és környezetének turisták általi terheltsége, mondjuk ki: tönkretétele 
is jelentős tényező.

A kitaposott aljnövényzet, az eldobált szemét, a megvésett kérgű fák, eldobált 
csikk és poharak a forrás környéke túlterheltségét (és az odajárók kulturálatlan-
ságát is) jelzik. Az 1. mellékletben közöljük a forráskörnyék turisztikai terhelését 
„mérő”, úgynevezett LAC-módszert.

6. Alapvető elvárás, hogy a forrás építménye legyen esztétikus, tartós és jól kar-
bantartható, hogy minél ritkábban kelljen beavatkozni a már kialakult környezeti 
egyensúlyba.

A kiépített forrás legyen szép, tájba illő. S ez nem csak a gondozottságot jelenti. 
Már az építés megtervezésekor oda kell figyelni pár nem mérnöki, de igen fontos 
szempontra. Ezek: az építmény mérete legyen tájba simuló, de ne bújjon el. Mi-
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nimális elvárás, hogy helyi, ne tájidegen építőanyagot használjanak fel a munkák 
során. (Pl.: mészkővidéken ne bazaltkövekből épüljön a forrásház.)

7. Nyújtson információt!
A forrás jellemző adatai, névadásának története, a kiépítést végzők kiléte, a kör-

nyezet természeti értékei stb., min-mind fontos tudnivalók az odalátogatók szá-
mára. S ha már valamit megismert az ember, azt nehezebben teszi tönkre. Ezért is 
javasolt egy esztétikus információs tábla elhelyezése a forrás mellett.

8. Szerencsés, ha a „jó forrásnak” van története, legendája, hogy ezért is lehessen 
szeretni.

9. Legyen a forrásnak gazdája!
Természetesen a forrás az ország polgáraié, így mindenkié, de van jog szerinti 

kezelője, és lehet értő és szerető gazdája. Na, itt jövünk mi!
A fentiekből látszik, hogy a jó forrás-állapot minősítéséhez két dolog biztosan 

kell:
1.  Szubjektív, de jó (számos szempontot figyelembe venni és együtt, az ellent-

mondások ellenére mérlegelni képes) értékrend;
2.  Objektív tudás.

Ám nem kell megijednünk ettől. Egyrészt lehetőségünk van információkhoz 
jutni a forrásunkkal kapcsolatban (ld. a következő fejezet), másrészt képezhetjük 
magunkat, harmadrészt vannak ma már pár óra alatt megérthető módszerek felké-
szültségünk javítására. Ilyen a következő néhány is:

1. A vízminőség biológiai tesztelésére többek között a BISEL-teszt alkalmas. Ez 
a mérés abból indul ki, hogy a vizekben élő gerinctelen makrofauna fajai más-más 
vízminőséget igényelnek, illetve vízszennyezettséget tűrnek el (3. melléklet).

2. Az egyszerűbb fizikai (pl.: átlátszóság, szállított hordalék mennyisége) és ké-
miai (pl.: kémhatás, vízkeménység) mérések is nagyon hamar megtanulhatók.

3. A természetben járó turisták okozta károk mérésére ideális a korábban már 
említett LAC-módszer. Ennél adatfelvételi lap segítségével, többször megismételt 
bejárással és adatfelvétellel figyelik a környezet terhelésének jeleit, annak mérté-
két. Ilyen szempontok például az eldobott szemét, gyeptaposás, talajerózió megléte 
vagy hiánya (1. melléklet). 
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4. A növényzet természetességének megállapítása is egyszerű a „természetesség-
mérés” révén. E módszer elsősorban a vizsgált terület faj- és egyeddiverzitásából 
von le következtetéseket egy egyszerű pontozólap felhasználásával (2. melléklet).

Összegezve a fentieket a források állapota vizsgálható hidrológiai, vízminőségi, 
hidrogeológiai, kulturális, esztétikai, kiépítettségi (műszaki), turisztikai és ökológi-
ai szempontból. A vizsgálatokat különböző szempontú és szintű adatgyűjtési mód-
szerekkel tudjuk elvégezni.
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5. adaTgyűjTés a ForrásoKról

Az előző fejezetben egy rendkívül széles szempontrendszert kaptunk ahhoz, hogy 
megítélhessük: forrásunk és környezete milyen állapotban van. Az állapotminősí-
tés tehát egy összetett, konkrét adatokra épülő, objektív, lehetőleg számszerűsítő 
értékelő eszközrendszer, melyből szükségszerűen, célirányosan és a lehetőségek 
mentén választani kell. Ezért az első és legfontosabb kérdések: hol, milyen esetben, 
miért van szükség adatokra?

Ahhoz, hogy a források állapotát megőrizzük és javítsuk, indoklásrendszerre 
van szükség. Ez alapvetően adatokból, információkból áll, melyre épül a lehetsé-
ges beavatkozások módjának meghatározása, majd következhet a megvalósítás, a 
tulajdonképpeni forrásgondozás. Itt fontos arra gondolni, hogy ha a források ter-
mészetvédelmi törvényben (Tvt.-ben) rögzített (ex lege) védelméből indulunk ki, 
elvben különösebb adatgyűjtés nélkül is „helyben vagyunk”, vagyis a forrás puszta 
létének jogalapnak kellene lennie ahhoz, hogy megőrizhessük. Mégis:

1. A Tvt. rögzíti, hogy a forrás 5 liter/perc hozam felett forrás csupán, ezért a 
vízhozam vizsgálata, ill. korábbi adatok ismerete elengedhetetlen. Véleményünk 
szerint ennek az 5 liter/perces megszorításnak, főleg a jogszabályban szereplő, 
másutt teljes egészében idézett, nyakatekert formában nincs értelme, viszont a kis 
vízhozamú források megőrzése szempontjából kimondottan nehezíti a forrásőrző 
munkát. A jogszabályok és alkalmazásuk egyértelművé tétele a jogalkotó dolga, de 
minden állampolgár joga, hogy adott jogszabály használhatóvá, életszerűvé tételét 
szorgalmazza, akár konkrét szövegszerű javaslattal.

A források vízhozamának mérése az egyszerű esetektől eltekintve összetett fel-
adat. Amint másutt is javasoltuk, használjuk ki lehetőségeinket az egyszerű ese-
tekben (pl. kifolyócsővel ellátott, kiépített forrásban bátran mérjünk mi magunk 
vízhozamot, minél többször, rendszeresen és törekedve a pontosságra). A nehezebb 
helyzetekhez keressünk szakembert.

2. A forrás helye alapvető fontosságú – olyan esetekben kivált, amikor nem 
mindegy, kinek a telkén van a forrás. Ennek problematikája inkább a szétaprózott 
belterületi vagy belterületbe vonni szándékozott telkek forrásai esetében jelent-



kezik, mert itt méterek is számítanak: egész pontosan tudni kell, melyik helyrajzi 
számon van tulajdonképpen a forrás. (A középhegységi erdőkben gyakran több 
tíz hektár kiterjedésű egy-egy helyrajzi számos terület, így ott a pontosságnak egy 
másik „dimenziójával” találkozhatunk.) Ez egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy 
a települési, településközeli források veszélyeztetettek igazán!

Betömhetik, lefedhetik, ezzel „elterelhetik” vagy végérvényesen megszüntethetik 
őket, vizüket elhasználhatják, elszennyezhetik anélkül, hogy valaha is tudhatnánk 
erről és megvédhetnénk őket. Így adódik a feladat, hogy terepbejárások, szóbeli és 
irodalmi közlések alapján, településrendezési dokumentumok és topográfiai tér-
képek vizsgálatával saját kutatásokba kezdjünk. Az ilyen tevékenységeknek költ-
ségigénye gyakorlatilag nincs, megtanulhatatlan speciális tudást nem igényelnek, 
viszont az így fellelt, beazonosított és megmentett források jelentősége nagy.

3. Vízminőség esetében különös jelentőségű az ihatóság. Saját döntésünk, hogy 
iszunk-e adott forrásból, de kockáztatni saját egészségünk érdekében nem érde-
mes, másokét veszélyeztetni pedig bűn. Ezért csak olyan forrásból igyunk, melyről 
tudjuk, hogy – az alábbiak szerint – vizsgálják.

5.1. a forrás helye, „téradata”

A források esetében magától értetődőnek vesszük, hogy a helye adott, ismert. 
Ugyanakkor új forrásokra is akadhatunk terepi munkánk során, vagy olyan iro-
dalmi információhoz vagy személyes közléshez juthatunk, hogy adott helyen volt 
forrás, de már évtizedek óta nincs. A kettő akár össze is függhet, hiszen az emberi 
beavatkozások vagy természetes változások miatt a források az egyik helyről „át-
vándorolhatnak” egy másikra (magyarán, a víz feltörési helye megváltozik, pl. egy 
útépítés során az eltömedékelés hatására).

A forrás helye összességében fontos adat, melyet meg lehet és meg kell határozni 
koordinátákkal, de szövegesen és térképen is érdemes leírni, ábrázolni. (Garantál-
tan pontos koordinátákat csak megfelelő műszerrel lehet mérni, a többi eszköznél 
és a térképről vett adatnál méteres eltérések lehetnek. Az ilyen mértékű pontosság 
elsősorban a már fent vázolt problémakörben szükséges, de mint láttuk, lehet tu-
dományos jelentősége is.)

A koordináták megállapításához használhatunk egyszerűbb kézi vagy komo-
lyabb geodéziai műszereket, vagy olyan nagyobb felbontású térképeket, melyeknek 
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a szélén lévő jelzésekből a koordináták leolvashatók. Előbbire példák a néhány tíz-
ezer forintért megvásárolható kézi eszközök, de okostelefonra is nagyon jó pontos-
ságú és ingyenes helymeghatározó szoftverek tölthetők le!

Térképekre legjobb példa a M=1:10 000 méretarányú topográfiai térkép, mely a 
FÖMI-nél (Földmérési és Távérzékelési Intézet, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) be-
szerezhető. Egy-egy szelvény 4 km-szer 6 km-es földfelszínt mutat be nagy pontos-
sággal. Digitális formában és papíralapon elérhető, kedvező áron. Frissítésük sajnos 
évtizedek óta késik.

Elérhetőek még az M=1:50 000-es, tehát kevésbé részletgazdag térképek is. Ezek 
régebben polgári használat elől elzárt, titkosított, katonai használatú térképek vol-
tak, ma már kis utánajárással beszerezhetők. Nagy pontosságúak, elég részletesek 
– így akár a rajtuk esetleg nem létező, de általunk meglelt források helyét is elég 
jó pontossággal fel tudjuk rájuk vinni, vagy koordinátáikat meg tudjuk állapítani. 
(Közelítő koordinátákat jó helyismerettel internetes műholdképes és térképi felü-
letekről is „levehetünk”.)

A forrásokat leggyakrabban a mindenki által könnyen elérhető turistatérképek 
alapján keressük. Ezek méretaránya M=1:30 000 vagy M=1:40 000. A rajtuk feltün-
tetett források száma (és aránya) nagy, forráskereséshez jól használhatók. Gyakran 
a topográfiai és a turistatérképek együttes használata a jó megoldás. Ennek oka 
például az, hogy a topográfiai térképeket az 1980-as évek óta nem újították fel, a tu-
ristatérképeket viszont igen. Az előbbiek azonban lényegesen részletgazdagabbak, 
így adott helyszín azonosítása topográfiai térképpel könnyebb. Nagyon jók a sokkal 
részletesebb tájfutó-térképek is.

A források egy része eltűnhet, máshol jelenhet meg. Ennek természetes okai is 
lehetnek, ideértve az éghajlat természetes megváltozását, de lehetnek mesterséges 
okai is, hiszen a vízrendszerbe az ember be tud avatkozni. Például dombsági tájon 
egy árok kialakításával, a patak kimélyítésével az erózióbázis mélyebbre száll és 
ezzel a forrás is eltűnhet, helyet változtathat.
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5.2. a forrás vízminősége

5.2.1. Az iható forrásvíz kérdése

A forrással kapcsolatban általában az első és legfontosabb kérdés az, hogy iható-e? 
Az ihatóságnak számos, jogszabályban, szabványban rögzített paramétere, feltétele 
van. A vízminőség vizsgálatát ugyan általunk megvásárolható eszközökkel mi is 
elvégezhetjük, de a kapott eredmény nem tekinthető hivatalosnak. Nem vállalható 
felelősséggel, mert nem az arra jogosult (akkreditált) intézmény vette a mintát.

A térségi vagy helyi ivóvíz-szolgáltatóknak rendszeresen vizsgálniuk kell az ál-
taluk szolgáltatott ivóvíz minőségét, így az ő megkeresésük esetén szakember- és 
laborhátterük elvben és gyakorlatban adott a források ihatóságának megállapítá-
sához. A területileg illetékes közegészségügyi szervezet (a KÖJÁL és az ÁNTSZ 
utóda, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) is rendelkezik 
laborháttérrel. A vizsgálatok költségigényesek, így azok ingyenes elvégzését nem 
várhatjuk el.

A társadalmi szervezetek szerepe itt az lehet, ha a számukra fontos forrás egy-
szeri vagy rendszeres vizsgálatát elvégeztetik, a vizsgálathoz a pénzügyi forrásokat 
pályázat vagy támogató révén biztosítják. Természetesen az akkreditált intézmény 
is lehet támogató: kedvezményes vagy ingyenes vizsgálatot vállalhat (ilyen esetre 
van konkrét példa). Elképzelhető, hogy ezen intézményeknél korábbi vizsgálatok 
adatai is rendelkezésre állnak.

Fontos, hogy a leírt módon nyert adat csupán pillanatnyi állapotot tükröz: Ha 
nagyon szigorúak akarunk lenni, már öt perc múlva sem igaz feltétlenül az az adat, 
amit mértek, ezért a havi egyszeri mérés (nem beszélve az évente egyszeri mintavé-
telről!), és ez alapján az „iható” feliratú tábla kihelyezése vagy kint tartása igazából 
– finoman szólva – „önáltatás”. Kérdés, hogy ennek felelőssége hogyan vállalható, 
illetve számolhatunk-e mégis a változatlansággal? Elvben ha a vízminőséget be-
folyásoló tényezők nem változnak, a víz minősége, ihatósága sem változik. Ha a 
forrás környékén időközben legeltettek, utat vezettek el vagy intenzíven használták 
azt, csapadék hullott stb. akkor a víz minősége változhatott.
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5.2.2. A vízminőség és a vízhasználatok kapcsolata általában

A víz minőségét véleményem szerint nem szabad az emberi hasznosítás kérdéskö-
rére szűkíteni: kézikönyvünkben eddig az ivóvíz állt a humán vízhasználat fókuszá-
ban, de előfordul, hogy a forrás vizét ipari célokra használják. A források vizének 
nagymértékű bekötése az ivóvízhálózatba szintén hatást gyakorol – a forrás és a 
vízrendszer vízhozamától függően – a vízi életközösségekre és az alvízi vízhasz-
nálatokra, de ha az ilyen bekötést bocsánatos bűnnek tekintjük (?), az ipari célú 
felhasználás már nem tekinthető ennek. Miért tiszta (vagy nem tiszta, de) forrás-
vízből oldják meg a technológiai vagy ipari víz üzemi biztosítását?

A vízhasználatokat minden esetben engedélyeztetni kell. A társadalmi szerveze-
teknek is van lehetősége a vízhasználatok engedélyezett, de káros voltán változtatni. 
(Ez esetben már inkább az ökológiailag fontos vízhozamról, és nem vízminőségről 
beszélünk, de mint látszik, ezek szorosan összefüggnek.)

Közismert, közvetve ipari vonatkozású példa: karsztos területeinken korábban 
zajlott mélyművelésű bányászat során a vizet kiszivattyúzták és egy patak medrébe 
engedték. A patak élővilága szempontjából ez lehet éppen nagyon kedvező is (elte-
kintve attól, hogy a sokszoros vízhozam elvezetéséhez a meder méretét géppel kel-
lett sokszorosára megnövelni), ugyanakkor a mészkő üregrendszeréből „táplálko-
zó” források vize elapadt. Az utóbbi években a bányászat felhagyásával emelkedett 
meg annyira a karsztvíz szintje, hogy a víz „visszatérhetett” a hajdani forrásokba 
– melyeket időközben akár be is építhettek! Ilyen eset például Tatán történt a kö-
zelmúltban.

5.2.3. A vízminőség ökológiai és természetvédelmi szempontjai

Amint arra másutt utaltunk, a vízminőség a vízben élő növények és a vízi vagy 
vízhez inni járó állatok szempontjából is fontos: „ők” is isznak belőle, abból veszik 
fel a tápanyagokat, az oxigént, ezért a vízminőség kérdésének egyik lehetséges kö-
vetkező rétege az ökológiai szempontú vízminőség. Az egyes fajok, életközösségek 
vízminőséggel szemben támasztott igényei eltérők – ebből az is adódik, hogy adott 
élőlények jelzik, indikálják a víz minőségét.

Kémiai módszerekkel vizsgálva a vizet, a kapott adatokat szintén szabványokban 
megadott értékekhez hasonlíthatjuk és megállapíthatjuk, hogy milyen osztályú a 
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forrás vize, szintén ökológiai szempontból. (A szabvány kidolgozói korábban bi-
zonyos szempontok, adatok alapján meghatározták, hogy jellemzően és általában 
milyen értékekkel kell rendelkeznie egy kiváló [I. osztály], jó [II. o.], közepes [III. 
o.], tűrhető [IV. o.] vagy szennyezett [V. o.] víznek az élővilág szempontjából.) Itt is 
fennáll, hogy egy adott kémiai vízminőség-vizsgálat adott pillanat állapotára utal, 
de 5 perc, egy hónap, egy év elteltével és közbeeső időszakban ez a bizonyos adat 
nem (feltétlenül) helytálló.

A vízkémiai adatok közül fontos az oldott oxigén, a nitrit-, nitrát-, ammónium- 
és foszfátion mennyisége mg/l-ben, a vízkeménység és a vezetőképesség. Az e para-
méterek vizsgálatához kapható terepi műszerek és minilaborok kalibrálást („akk-
reditálást”) követően, ha hivatalosan nem is elfogadott, de jó tájékoztató adatokat 
szolgáltatnak. 

Használatuk egyetemi kutatásokban, civil állapot-felmérési programokban min-
dennapos volt. Mindig számos egyéb adattal együtt kell az értékeket értelmezni, 
mint például vízhőmérséklet vagy a mintavételi hely környezete (van-e például 
árnyékolás?). Ezért a vízkémiai adatlapok rendszerint ezekre is kitérnek, és/vagy 
élőhely-adatlapokon vannak még fontos adatok rögzítve.

A vízi élővilágról szerzett, vízminőségre vonatkozó ismeretek alapján már évti-
zedekkel ezelőtt úgynevezett bioindikációs módszereket dolgoztak ki. Hazánk EU-
hoz történt csatlakozása óta a vízfolyások és állóvizek vízminőségének elemzése 
során már alkalmazni kell ezeket a módszereket. Lényegében ha a vízi gerinctelen 
állatok vizsgálatáról van szó, adott víztér – ami természetesen akár forrásmedence 
is lehet – víziállatait kézzel, kézi eszközökkel (csipesz, kézi háló…) gyűjtik össze. 
A fajok ismert érzékenysége alapján a víz minősége szintén osztályba sorolható. A 
vízi, vízparti növények is „árulkodnak” a víz minőségéről, de a halak, kétéltűek is, 
csak másképpen.

A leírtak alapján ezek a bioindikációs adatok is sok információt adnak a vízmi-
nőségéről, és kisebb-nagyobb fajismerettel magunk is könnyen, olcsón és elegán-
san adatokhoz juthatunk! (Ez azonban nem jelenti azt, hogy két vizsgálatot követő-
en, a fajok közelítő beazonosítása után profik vagyunk! Nagyon sok faj létezik, és a 
közeli rokon, ezért összekeverhető fajok ökológiai igényei között lényeges eltérések 
lehetnek!)

Meg kell jegyeznünk, hogy a források és védett területek élővilága védett, egyes 
fajok is lehetnek védettek, ezért engedéllyel és/vagy csak szemrevételezéssel próbál-
junk saját adathoz jutni! Ne akarjunk gyűjteni, konzervált mintát eltenni – egy idő 
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után úgyis kialakul átfogó, jó becslésen alapuló képünk az adott forrásról, annak 
ökológiai szempontú vízminőségéről.

Nagy jelentőségű, hogy a kapott élővilág-adatokból így magunk is következtet-
hetünk a (korábbi) vízminőségre, illetve a vízminőség alapján „elvárhatjuk” vagy 
kizárhatjuk egyes fajok jelenlétét. Ez azért fontos, mert eltekintve a forrásokhoz 
való személyes kötődéstől, az ivóvíz-célú felhasználástól, a források és patakjaik 
ökológiai és természetvédelmi szempontú védelmét tűzhetjük még ki célul, és eh-
hez épp így kapunk további „muníciót”.

Lényeges, hogy az élővilág nem egy adott időpillanat vízminőségét jelzi, hanem 
egy időszakét, így ha azt mondjuk, hogy x rákfaj y időpontban a forráskifolyó-
ban él, akkor kijelenthetjük, hogy valószínűleg akár hónapok óta fennálló, számára 
megfelelő vízminőségi állapot jellemző. (Fontos, hogy mindent tudjunk némi fenn-
tartással, óvatossággal is kezelni!)

5.2.4. „Tisztaság”

Nem feltétlenül tiszta a víz attól, hogy a talajból, kövek közül, mederfenékig át-
tetszőn tör föl. Nem biztos, hogy iható, vagy jó az élővilágnak, kivált az érzékeny 
fajoknak. Az áttetsző forrásvízben (vagy csap- és kútvízben) is lehetnek olyan anya-
gok, melyek nem okoznak „fedettséget” (mint pl. a finom lebegő iszapszemcsék 
vagy az algák), elszíneződést, de oldatban jelen vannak és kisebb-nagyobb egész-
ségügyi problémákat okozhatnak. Ezért elemeztük az ihatóság kérdését hosszasan 
az 5.2.1. alfejezetben.

Az egyéni érzékenység között különbségek vannak – kisebb nitrátion-koncent-
ráció egy erősebb emberi szervezetnek csekély gondot okoz vagy semmilyet sem, 
az állatfajok jelentős részének szintén (jelenlegi tudásunk szintjén) nem, de egy 
csecsemő számára akár halálos is lehet. Ha egy forrást nem vizsgálnak rendsze-
resen, mégis van, aki évek óta, problémamentesen fogyasztja (ez szóbeli közlés, 
esetleg irodalmi adat lehet), gondoljunk erre is.
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5.3. a forrás vízhozama

A források adta víz mennyisége ökológiai szempontból és az ivóvíz biztosítása mi-
att jelentős témakör. Ezekről, csakúgy, mint a Tvt.-ben foglalt forrás-fogalomról 
volt szó.

A források vízhozamáról általában minden forráskataszter tartalmaz némi ada-
tot. Turisztikai, vagy egy adott településről szóló kiadványokban, internetes cikkek-
ben is találkozhatunk konkrét adatokkal. Mivel évek, évtizedek alatt jelentős vál-
tozások állhatnak be, egészen nagy szórások is lehetnek adatsorokban – ha vannak 
egyáltalán. A vízhozam esetében is igaz, hogy adott pillanatban mért hozam nem 
tekinthető jellemzőnek, és itt sem mindegy, ki, hogyan mér.

Vízhozam-adatot egyes esetekben magunk is könnyen előállíthatunk: Egyszerű 
a dolgunk, ha kiépített forrásból egy csövön folyik ki a víz. Ekkor a vízsugár alá 
tartunk egy ismert térfogatú edényt (pl. 2 l műanyag flakont vagy 10 literes vödröt) 
és stopperrel mérjük az edény telítődésének idejét. Pl. 5 mp alatt telítődik a 2 literes 
flakon, akkor a forrás hozama 60 mp/5 mp * 2 l = 24 liter/perc.. Mint egyéb vizs-
gálatoknál is, az egyszeri mérés nem mérés, de talán pár percen belül nagy változás 
nem várható. (A leírt módszer az ún. köbözés. A 3.1. fejezetben erről és egy másik 
módszerről többet tudhatunk meg.)

Nagy változás következhet be hóolvadás vagy heves esőzés után, vagy éppen szá-
razság idején. Ilyen helyzetekben egészen eltérő adatok mérhetők, és megállapítha-
tóak a szélső értékek, átlagok, de mindezeket azért fenntartással kell kezelni. Egyéb 
esetekben a források hozamának vizsgálata közvetlenül szinte lehetetlen és mindig 
fennáll a nagyfokú pontatlanság lehetősége.

5.4. ökológiai, természetvédelmi adatok

A források élőhelyek is. Átalakításuk előtt akár egészen sajátos élőviláguk is lehe-
tett. Gondoljunk bele, hogy a víz a föld felszíne alól hidegen, élő szervezetektől és 
hatásuktól jellemzően mentesen (kivétel a barlangi fajok esetleges jelenléte), oxi-
génben szegényen, esetleg más (ásványi) összetevőkben gazdagon kerül napvilágra.

Mennyivel más élőhelyi feltételrendszer ez, mint akár csak 10 méterrel lejjebb a 
patakban! (Bár elképzelhető, hogy a földalatti jellemzők hatásának megszűnéséhez 
nagyobb távolság kell, mint 10 méter.) A forrásból előtörő vizet fény éri, oxigénben 
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gazdag levegővel fog kisebb-nagyobb határfelületet alkotni – sok szempontból vál-
tozik meg tehát a felszín alól feltörő forrásvizünk.

Ha a források és környékük élővilágát célzottan vizsgálták, a biotikai (élővilágra 
vonatkozó) adatok kutatóknál, civil szervezeteknél, nemzeti park igazgatóságoknál 
lehet elérhető. A fajok között előfordulhat védett, fokozottan védett, illetve úgyne-
vezett Natura 2000 jelölő faj, melyek azt jelzik, hogy természetvédelmi szempont-
ból jelentős faj élőhelye lehet adott forrás.

Az EU-hoz történt csatlakozással egyes élőhelyeink is nemzetközi jelentőségre 
tettek szert, például „Forrásgyepek” és „Források, gyors folyású patakok hínárnö-
vényzete” néven két Natura 2000 jelölő élőhelyünk is van! A források szerepe más 
jelölő és nem jelölő élőhely szempontjából is érdekes lehet.

5.5. adatbázisok

Az elmúlt évtizedekben a nemzeti park igazgatóságokhoz, vízügyi igazgatóságok-
hoz, erdészetekhez, közegészségügyi szervezetekhez (ld. volt KÖJÁL, ÁNTSZ) és 
a már megszűnt szakmai háttérintézményekhez (ld. VITUKI) hasonlóan számos 
társadalmi szervezet is vizsgálta a forrásokat.

Az így létrehozott adatbázisok jellemzően (leggyakrabban) „nem értek össze” 
sem fizikailag, sem tartalmilag, és többnyire nem is nyilvánosak. Általában kam-
pányszerű a források vizsgálata: hol egyszeri mérésre került sor, hol – nagyon rit-
kán – sokéves, rendszeres adatsor is rendelkezésre áll. A különböző szakemberek 
által összeállított forrás-adatbázisok jellemzően sem időben, sem a vizsgált kom-
ponensek tekintetében sem fednek át (pl. valaki nem vizsgálja a kémiai paramé-
tereket, vagy nem ugyanazokat, vagy egyes forrásokat egyszer vizsgáltak 50 éve, 
másokat rendszeresen, de csak az utóbbi 20 évben).

A heterogenitást növeli, hogy az egyes szakterületek esetenként más-más adat-
körre összpontosítottak.

Érdemes lenne egy egységes (és lehetőleg nyilvános) adatbázist létrehozni, illetve 
annak további feltöltéséhez egységes, akár több szakterület adatigényét kielégítő 
adatfelvételi lapot kidolgozni és alkalmazni. Ez pillanatnyilag a fentiek miatt irre-
álisnak tűnik, de kézenfekvő és minden adott hozzá, hiszen több adatgyűjtő szer-
vezet adatlapját kell „összedolgozni”, ha nem is egy adatlapba, hanem tematikus 
adatlap-csomag formájába.
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Az adatgyűjtés rendszeressége is elgondolkodtató: Ha a Magyarországon eddig 
nyilvántartásba vett sok ezer forrást nézzük, kivitelezhetetlennek tűnik még az évi 
kétszeri helyszínelés is, ezért a területi szűkítés szükségszerűnek látszik. Az örök-
befogadók is nyilván a számukra kedves forrásra vonatkozóan gyűjtik az adatokat, 
de érdekérvényesítő szerepüket általában a forrásokra vonatkozó átfogó (legalább 
települési vagy térségi) vizsgálatok érdekében is kifejthetik.

5.6. a „Civil forrásadatbázis” javaslata

A fent elmondottak alapján adódik a kérdés, mit tehet a civil hatáskör, pénz, idő 
nélkül? Lehetséges válasz e kérdésre: Mindannyiunk lehetősége és kötelessége tenni 
– azzal, amije van.

Örökbefogadott forrásunk (forrásaink) családi, egyesületi túrák, egyetemi te-
repgyakorlatok keretében történő évi kétszeri szemrevételezése kirándulásnak is 
tekinthető. A motiváció adott, és az alább leírtaknak gyakorlatilag nincs pénzügyi 
vonzata, a közlekedés költségén kívül. 

Tehát az alábbiakat tudjuk tenni:
1.  A bejáráskor jegyezzük fel a dátumot, készítsünk fotót, jegyzetet, mely a for-

rással és környezetével kapcsolatos megfigyeléseinket rögzíti.
2.  Térkép legyen nálunk, szükség vagy lehetőség esetén ne csak a turistatérkép, 

hanem 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép! A térkép az odatalálásban, a 
helymeghatározásban is segít. Természetesen GPS-t is igénybe vehetünk és a 
kapott koordinátákat papíron (adatlapon) is rögzíthetjük.

3.  Kiépített forrásnál könnyen mérhetünk vízhozamot.
4.  Érdekes lehet egy egyszerű hőmérővel történő lég- és vízhőmérséklet-mérés is.
5.  Felkészítést követően meg tudjuk majd állapítani a forrás környékének termé-

szetességét, bioindikációs módszerrel megállapított vízminőségét és turiszti-
kai terheltségét is.

6.  Érdemes felírni, kik vettek részt a megfigyelésben, az adat- és információgyűj-
tésben. Ezzel egyrészt az örökbefogadók kiléte magunknak, a közösségnek és 
az utókornak is fennmarad, másrészt az itt szerzett benyomások az emlékezet-
ben megőrződhetnek, és legalább tudjuk, kihez fordulhatunk a későbbiekben.

56 Forrásainkért



A résztvevők között lehetnek szakemberek, a területkezelők képviselői. Mind-
annyian szakmai ismeretekkel, adatokkal gazdagíthatnak bennünket. Célszerű 
tájékoztatni a területkezelőket arról, hogy mi – vélhetően az ő egyetértésükkel – 
örökbe fogadtuk a forrást. Hívjuk is meg őket az ilyen eseményekre! Bár örökbefo-
gadóként jogosan vagyunk jelen, a kiránduláshoz, vizsgálathoz engedély szükséges 
lehet. Ha a kezelőkkel együtt történik a bejárás, meg is beszélhetjük az esetleges 
teendőket, akár meg is valósíthatjuk azokat, ha különösebb előkészületeket nem 
igényelnek. Ilyen lehet például a hulladékmentesítés, gallyak kiszedése a forrásból.

Az ilyen jellegű adatgyűjtésnek éppen az a célja, hogy a szükséges teendőket 
megállapítsa, előkészítse a rákészülést igénylő feladatokat (pl. forrásház helyreál-
lítását). 

A célzott és egységes adatgyűjtés érdekében szerkesszünk előzetesen adatlapot! 
Ennek terepi és gépben adatokkal feltöltött változata a leírtak alapján tartalmazza a 
dátumot, a résztvevők, adatlap-kitöltők nevét, a megfigyeléseket szövegesen, a víz-
hozam-, víz- és léghőmérséklet-adatokat, koordinátákat, térképvázlatot digitálisan 
szerkesztett formában, fotót. Ha rendszeresen adatlappal történik a bejárás, sok év 
alatt komoly adatbázisra teszünk szert. Ehhez saját élmények is kapcsolódhatnak, 
melyek később olyan lényegi információkká válhatnak, amiknek hasznát vehetjük.

Az „általános” adatlapon túl speciális adatlapok is készülhetnek. A 4. melléklet-
ben két adatlap-mintát közlünk, melyeket a Kék Forrás KTE forráskutató program-
jai során használtunk. 

Ugyancsak csatoltuk a forráskörnyék turisztikai terheltségét vizsgáló LAC-mód-
szer rövid leírását az 1. mellékletben. 

A természetesség megítélésére szintén van egyszerű, felhasználóbarát módszer, 
melynek vázlatos szöveges leírása a 2. mellékletben olvasható.

A forráskörnyékről mindenképpen javasoljuk, hogy készüljön egy szabadkézi 
térképvázlat a legfontosabb tereptárgyak és domborzati elemek feltüntetésével.

Ha mélyebben érdeklődünk a növény- és állatvilág iránt, a térképvázlatra fel-
kerülhetnek az élőhelyek és kiegészülhet egyes fajok ponttérképeivel, fajlistákkal. 

A vízminőséget jelző vízi gerinctelen állatok alapján bioindikációs állapotfelmé-
rést is végezhetünk, melyhez a 3. mellékletben olvasottak alapján kaphatunk ked-
vet. 

Egyetemi gyakorlat és szakdolgozat keretében is készülhetnek ilyen célzott vizs-
gálatok, mint arra nálunk a Kék Forrás KTE tevékenységében is volt példa. 

Növényt-, állatot, kőzetet ne gyűjtsünk! 

Adatgyűjtés a forrásokról 57



Ne felejtsük el, hogy vizsgálatainkhoz engedély szükséges lehet!
Ha van rá mód és lehetőség, végez(tet)hetünk laboratóriumi vagy terepi gyors-

tesztes vízkémiai vizsgálatokat is. Ezek adatait is rögzítsük adatlapon. 
Mindenképpen közérdekű ennek elvégzése, elvégeztetése akkor, ha rendszeresen 

fogyasztott forrásvízről, közkedvelt turisztikai célpontról van szó. (A Pilisben és a 
Visegrádi-hegységben ilyen például a pilisszentkereszti Szentkút, illetve a Sztaravo-
da-, a Lajos- és a Fehérvíz-forrás.)

Az adatokat ne tartsuk meg magunknak! A környezeti adatok közérdekű adatok 
és elérhetőnek kellene lenniük. Nyilván létezik érdekeltség és ellenérdekeltség, és 
jogos lehet az is, hogy ha valaki pénzt és időt fektet be a vizsgálatba, az adatért, 
információért pénzt kér vagy nem adja oda teljes egészében. 

Ebben nem foglalunk állást, és azt gondoljuk, hogy a civil adatbázis lehetőleg 
legyen nyilvános, könnyen elérhető, melyre az internet, egy honlap kiváló és ingye-
nes lehetőséget biztosít. Természetesen az adatforrás felhasználása esetén annak 
megjelölése kötelező.

A terepi adatgyűjtés eszközei: Adatlapok, papír, térkép, toll, fényképezőgép, víz-
hozam-mérés esetén stopperóra és „felskálázott” vödör, műanyagflakon, hőmérő.

Adatlapok esetében legalább annyi példányt vigyünk magunkkal, ahány forrást 
felkeresni szándékozunk. 

Egy „alapadatlap”, valamint a BISEL-, a LAC-módszerhez és a természetesség-
méréshez bemutatott adatlapjai szükségesek.

További vizsgálatok esetén vagy az alap-adatlap egészülhet ki rubrikákkal, vagy 
külön adatlap szükséges. Ezen vizsgálatokhoz hálók, határozók, nagyítók, mikrosz-
kóp, vízkémiai mintavevők, terepi laborok és számos további eszköz lehet szük-
séges. Ilyen felszerelések biztosítására a civil szervezeteknek nem feltétlenül van 
lehetőségük.

58 Forrásainkért



6. a ForrásoK Kezelése, gondozása

Itt is, akár egy orvosi beavatkozásnál, az a legfontosabb, hogy ne ártsunk! Ponto-
sabban az esetleges beavatkozásnak indokoltnak, a lehető legkisebb méretűnek és 
szakszerűnek kell lennie. Emellett szükség esetén a megfelelő szakvéleményeknek, 
engedélyeknek is birtokában kell lennünk.

Alapszabálynak azt tekintjük, hogy a természetes, kiépítetlen forrás a legjobb, 
legszerethetőbb. Ám ha egy forrás már foglalva van, akkor új szerepet kap: az arra 
járó vándor szomját kell oltania.

Mi indokolhatja a beavatkozást és mi a teendő?
1.  A forrás-építmény műszaki állapotának romlása (szétfagyás, vízszökés, eltö-

mődés…).
2.  Ekkor a beavatkozás logikus módja a foglalás felújítása, mely különböző mér-

tékű műszaki tevékenységet jelenthet.
2.  A forrás környéke elhanyagolt, szemetes.
4.  Ilyenkor magától értetődik a hulladék eltávolítása. Kérdés, hogy mit tekintünk 

hulladéknak?
3.  A forrás körüli terület elgyomosodása, tájidegen illetve özönnövények (inva-

zív fajok) megjelenése.
1.  Ebben az esetben a tájidegen fajok kíméletes, vegyszermentes eltávolítása, táj-

honosokkal „kiváltása” a megoldás.
4.  A forrás környéki erdei bútorok (padok, asztalok, esőbeálló, tűzrakóhely) 

rossz állapota.
1.  Az első kérdéskörhöz hasonlóan csere, pótlás, karbantartás a megoldás.
5.  Egy kiépítetlen forrás befoglalható, ha forgalmas turistaút vezet el mellette, és 

a közelben nincs más vízvételi lehetőség – vagyis ha ez a művelet feltétlenül 
szükséges.

1.  Ugyan a menetközben vett forrásvíz élményét semmi sem tudja pótolni, de ha 
arra gondolunk, hogy ehhez ki kell építeni a forrást, ahelyett, hogy több kulacs 
vizet hoznánk, a kérdés az, hogy akarjuk-e ezt ilyen áron?



Mindenesetre a források rendszeres gondozása nagyon fontos. Nemcsak azért, 
mert ez olcsóbb, mint a hosszabb időszakonként történő karbantartás, hanem azért 
is, mert a forrás és használója meghálálja a törődést. Itt is igaz, hogy a megelőzés 
hasznosabb, mint a gyógyítás.

A forrásokat évente legalább kétszer illik ellenőrizni, karbantartani. Az első 
ajánlott időszak a legnagyobb vízhozam a tavaszi hóolvadás idején, esetleg Medárd 
(június 8.) környékén. A második esedékes vizsgálatot pedig a legkisebb hozamú, 
nyár végi aszályos időben célszerű megejteni, ekkor derülhetnek ki egyértelműen 
forrásunk „betegségei”.

Forrásgondozó munkánkat nehezíti, vagy inkább szépíti, hogy – mint már vá-
zoltuk – a forrás nem csak „vízkelet” (ahogy Erdély egyes részein nevezik a forráso-
kat), nem pusztán felszínre bukkanási pont. Legalább ilyen fontos, hogy a terület, 
ahonnan a beszivárgó víz összegyűlik (a felszíni és a felszín alatti vízgyűjtő terület), 
mennyire „egészséges”? Ha itt szemetet raktak le, vagy innen trágyalé szivárog a 
forrás vízgyűjtőhálózatába, akkor az ellen tenni kell!

Hasonlóképpen fontos, hogy a forrásból kifolyó víz útja optimális legyen úgy 
természeti, mint emberi szempontból. Például bedobált szemét ne tömje, ne torla-
szolja el, biztonságosan megközelíthető legyen.

Szükség esetén a már kiépített forrást legjobb, ha egykori alkotója javítja meg, 
újítja fel. Egyrészt mert ő ismeri az egykori kiépítés logikáját, körülményeit (a ki-
építéshez készült tervek nála rendelkezésre állhatnak), másrészt saját „gyermeké-
vel” biztosan figyelmesebben bánik, mint egy idegen.

A forrásfoglalás helyreállítása legalább a területkezelő(k) hozzájárulását igényli. 
Adott területnek több kezelője is lehet:

A hegyvidéki erdők vagyonkezelői jellemzően erdészetek, melyek a közjóléti te-
vékenységük biztosítása (ami az erdők és forrásaik turisztika célú hasznosítását, 
gondozását jelenti) keretében foglalkoznak a forrásokkal. Tekintettel arra, hogy a 
forrásokat a természetvédelmi törvény védi, valamint a hegyvidéki erdők jelentős 
része országosan védett és/vagy Natura 2000 terület, és számos forrást, kutat fel-
vettek az egyedi tájérték-kataszterekbe, az illetékes nemzeti park igazgatóság, mint 
természetvédelmi kezelő is mindenképpen megkeresendő partnerünk.

Ezen esetekben a terület tulajdonosa a magyar állam, a kezelői jogokat és köte-
lezettségeket az említett szervezetek gyakorolják. (A hatósági jogkör a környezet- 
és természetvédelmi felügyelőségeké, valamint a vízügyi hatóságoké.) Forrás lehet 
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önkormányzati és magántulajdonban lévő területen is, ezért mindig tájékozódjunk 
a tulajdonos és a kezelő kilétéről.

Amennyiben a forrásfoglalást át kell alakítani, vagy éppen létre kell hozni, vízjo-
gi engedélyt kell beszerezni, melyhez tervet kell készíttetni. Ennek kereteit a vízgaz-
dálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Eljáró engedélyes 
hatóság a területileg illetékes vízügyi hatóság. (A közelmúltban a hatósági jogkörök 
ismét megváltoztak: közel 10 évig egy egység volt a környezet-, a természetvédelmi 
és a vízügyi hatósági jogkört gyakorló szervezet – utóbbi ma már külön „cég”.)

A tényleges forrásfoglalás és -karbantartás előtt tehát engedélyt kell szerezni, 
mely utánajárást és időt igényel, szervezőkészséget követel és pénzügyi terheket is 
jelent. A tervezés során megegyezésre kell jutni. Mint minden esetben, itt is érde-
mes előzetesen megismerni minden véleményt.

Maga a karbantartás vagy forrásfoglalás anyagmozgatással járhat. Ehhez a te-
rületkezelők saját szakterületük szerint szempontokat adnak meg. Például nem 
mindegy, milyen nyomvonalon halad a teherautó a kővel, vagy milyen évszakban, 
mert például fagyott talajon a taposási károk kisebbek, viszont hidegben betonozni 
korlátozottan lehet. A szempontokat érdemes rögzíteni, illetve a vízügyi hatóság 
meghatározza azokat az engedélyben.

A kezelés leggyakrabban hulladékmentesítésből áll. Ideértjük nemcsak a 
műanyag flakonok és hasonlók összegyűjtését, hanem a nagy mennyiségű talaj, kő, 
szerves anyag kitakarítását is, de ezek természetes anyagok lévén alapvetően nem 
okoznak bajt. Az eltömődés már más kérdés.

Mint láttuk, a kezelés állhat még a foglalás rekonstrukciójából vagy megépítésé-
ből, de a forrás és környéke magára hagyásából is. A magára hagyás (hangsúlyoz-
zuk, hogy itt nem az elhanyagoltságról van szó, bár tény, a több évtizedes gazdátlan-
ság is éppen ebbe az irányba mutat!) sok esetben egy folyamatot indít el, mely addig 
nem áll meg, míg minden változó helyére nem kerül. Egy fedetlen talajfelszínű – 
különösen valamilyen beavatkozás, esetleg nagy kiterjedésű vaddisznótúrás által 
bolygatott – területen először például a gyomjellegű, könnyen megtelepedő (jól 
kolonizáló), növényfajok jelennek meg, majd lassan becserjésedik, végül fokoza-
tosan szép ligeterdő alakulhat ki. (Itt visszautalunk a források állapotáról szóló, ill. 
az adatgyűjtésre vonatkozó fejezetekre: A leírt folyamat során különböző állapotok 
következnek egymásra, ez a természetes jelenség szakszóval a szukcesszió. Ha tud-
juk ennek jelentőségét és felismerjük a folyamatot, akkor a kezelés, gondozás során 
figyelembe tudjuk venni. A következő gondolatok is erre szolgáltatnak példákat.)

A források kezelése, gondozása 61



A régen jobban látogatott, ezért kaszált vagy legeltetett környékű források kör-
nyékén a kezelés felhagyásával megjelennek például a bodza- vagy vadrózsabok-
rok, melyek a föléjük növő nyarak, füzek, juharok és egyéb fafajok egyre sűrűbb 
árnyéka alatt fokozatosan kiszáradnak, visszaszorulnak. Ahogy az idős fák törnek, 
megrogynak, kidőlnek, a felnyíló lombkorona alatt fényben gazdagabb részek ala-
kulnak ki, ahol ismét gyepfoltok, cserjések kaphatnak lábra.

A fás, cserjés forrásszegély ökológiai és vízminőség-védelmi szerepe kiemelke-
dő, és erózió elleni védelme is jelentős. Ez a gyepekkel övezett források esetében is 
fennáll. Egyes erdőtípusokban az erdők árnyéka olyan mély, hogy majdnem telje-
sen csupasz talajfelszín jellemző. Ilyenkor meredek domboldalak esetén a talaj ero-
dálódik, és a mélyvonulatokban, forrásokban, patakmedrekben halmozódhat fel.

Amint másutt is szó volt róla, a források védelméhez, kezeléséhez egy felszíni és 
felszín alatti résszel lehatárolt védőövezet tartozik. Az ilyen helyeken, ahol meg kell 
őrizni a természetes talaj- és növénytakarót, a szerves anyag elhelyezése, a szeny-
nyvízkezelés és vízbevezetés tilos. A növénytakarót szükség esetén ki kell/lehet 
alakítani, illetve kialakul magától: idővel a kopár területek beerdősülnek, vagy ha 
a terület kaszálása, legeltetése abbamarad, a fák, cserjék magjaiból, terméseiből – 
ingyen – erdő keletkezik.

A forrás védőövezetét a hatóság határolja le. Korábbi példában láthattuk, hogy 
a védőövezettel kapcsolatos jogi védelem hatékonyságát is nagyban segítheti a for-
rásvédő civil szervezet.

Amint másutt már utaltnk rá, a jogi védelem kérdéskörének másik fontos eleme 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényre (továbbiakban: Tvt.) épül. 
A  Tvt.  egyik jelentős eredménye a források „ex lege” (a törvény erejénél fogva 
meglévő) védelme. Vagyis adott forrást védetté kell nyilvánítani,„ha vízhozama tar-
tósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad” (ld. Tvt. 23. § 2. 
és 3.b). Itt tehát azt kell igazolnunk, hogy a forrás hozama az 5 liter/percet tartósan 
meghaladja, vagy nem haladja meg. 

(Nem tudni, kinek érdeke ez a „joghézag”, mely minden forrás védelmének fo-
lyamatába beépíti a többszöri, egzakt (minden fél által elfogadott) mérés szükséges-
ségét. Mindez ember-, idő- és költségigényes. Nem tekinthetnénk minden forrást 
tényleg, „alanyi jogon”, „csak mert létezik”, védettnek?)
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7. ForrásoK öröKBeFogadása, Civil hálózaT

Miért is fogadunk örökbe egy forrást? Mert szép? Mert értéknek tekintjük a föld 
alól felbukkanó, áttetsző, tovacsobogó vizet? Vagy kellemes gyerekkori emlékek, 
családi, baráti túrák fűznek hozzá, netán vallási, szakrális okból tartjuk fontosnak? 
Esetleg megfogott bennünket a hozzáfűződő legenda? Aggódunk a forrásvíz által 
táplált láp, tó, patak élővilágáért, vagy az emberiség egyik lehetséges ivóvíz-forrását 
látjuk benne? Cselekedeteinknek számos oka lehet, de az biztos, hogy valamiért, 
valahogyan tettre ösztönöz bennünket a felszínre törő víz. Lássunk neki, tegyünk 
érte, fogadjuk örökbe!

Mit is tehetünk érte, „A mi forrásunkért” a gyakorlatban? 
Lehet, hogy szemetes, lehet, hogy bedőlt a foglalata – hogy két egyszerű példát 

említsünk. Mi sem egyszerűbb: kesztyűt, zsákot kell ragadni, „összetrombitálni” 
néhány embert, és kezdhetjük is a szemétgyűjtést.

Az előző fejezetekben több oldalról mutattuk be a forrásokat. Láttuk, hogy élő-
helyek, megtudtuk, hogy fontosak az ivóvíz biztosítása szempontjából és kulturális 
jelentőségük lehet. Megtanultuk azt is, hogy a forrás sérülékeny, és van tulajdonosa, 
jellemzően a magyar állam. (A gazdái pedig legyünk mi!)

Ennélfogva az állami szervekkel mindenképpen egyeztetnünk kell. A kezelők 
igen gyakran, a hegyvidéki erdőkben lévő források esetében az erdészetek és a 
nemzeti park igazgatóságok. (Ezek és a további érintett hatóságok elérhetőségeit a 
www.forrasvizorzok.eu honlapon összegyűjtve tekintheti meg az olvasó.) A kez-
előszervekkel egyeztetve világosan meg kell fogalmazni, mit is akarunk. Tevé-
kenységünk engedélyköteles, ezért ahhoz, hogy céljainkhoz akár engedéllyel, akár 
anyagi vagy természetbeni támogatással hozzá tudjanak járulni, érteni kell, mit 
akarunk, és annak milyen környezeti hatásai vannak. A forrásvédelem és -kezelés 
ilyen gyakorlati vonatkozásaira a könyv korábbi részeiben már kitértünk.

Vegyük azt is sorra, hogy az örökbefogadás gondolatától hogyan juthatunk el a 
tettekig: hogyan leszünk „örökbefogadók”. (A GYETE konkrét esettanulmánya a 
2. Forrásvízőrzői köszöntő című fejezetben olvasható.)



Az örökbefogadás „egyéni” (egyesületi, családi, önkormányzati) döntés, ami 
alatt azt értjük, hogy minden egyén vagy szervezet maga dönti el, hogy felelőssé-
get akar vállalni valamiért. Nem felülről jövő, hatalmi szóval ránk tukmált, netán 
jogi kötelezettségről van szó. Ahogy a család, gyermek, munka, képzés, házi- vagy 
haszonállat, kert vállalása („örökbefogadása”, létrehozása stb.), ugyanúgy egy tó, 
forrás, patak, terebélyes fa, kereszt örökbefogadása is felelősséggel jár, és nem első-
sorban a tulajdonlás, hanem az adott értékért tenni vágyás a fő mozgatóerő.

Ha eldöntöttük, hogy valamit örökbe fogadunk, akkor tudnunk kell, mi célból, 
miért, mekkora időtávon, milyen költségeket és feladatokat vállalva, kikkel teszünk 
érte. Tisztázzuk ezt magunkban (illetve az érintett körön belül), enélkül ne lépjünk 
tovább! Már ennek kiderítése is igényli a másokkal együttműködést a szervezeten 
belül és kívül. Adatokat, információkat kell gyűjtenünk, hogy tisztázzuk, mit aka-
runk, akarhatunk.

Szükség lehet arra, hogy szervezeti keretben végezzük örökbefogadói munkán-
kat. Ha nem vagyunk egyesület tagjai, alapíthatunk egyet, vagy csatlakozhatunk 
meglévő helyi, megyei, regionális vagy országos szervezethez. Számítsunk arra, 
hogy a helyi értékek elsősorban helyben fontosak. A szervezet alapítása komoly fel-
adat. Segítséget kérhetünk már létező egyesületektől, jogásztól, illetve alapításban 
jártas személyt is megbízhatunk a bírósági bejegyzéshez szükséges feladatok ellátá-
sával. Kézikönyvünknek nem célja e téren többet mondani. A szerzők feltételezik, 
hogy az olvasók közül sokan már valamilyen egyesület tagjaként tevékenykednek, 
vagy fogadnának örökbe forrást, így a szervezeten belüli gyakorlati munka és az 
örökbefogadás előkészítése a következő feladat.

Meg kell tervezni a projektet, melynek során a „forrásvízőrzők” valahonnan va-
lahova el akarnak jutni. A szervezés módszerének alapvetőn nem kell eltérnie más 
célok elérésének megszervezésétől. Ebben sem kívánunk utat mutatni. Amiben 
másképp kell „megragadni ezt a lapátot”, az a források korábban felvázolt sajátsá-
gaiból fakad. Amint szó volt róla, a forrásgondozás „szakmai” része sokrétű. Leg-
fontosabb szempontnak azt tekintjük, hogy a környezetben, a tájban ne okozzunk 
kárt.

Ahhoz, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani, ismerni kell azokat, magunkat, fel 
kell mérni a lehetséges helyzeteket. Ezért a már említett információgyűjtés kereté-
ben következő lépésként kérjünk segítséget, tájékozódjunk olyan szervezeteknél, 
amelyek már foglalkoztak forrás-örökbefogadással.

64 Forrásainkért



A GYETE célja, hogy a forrás-örökbefogadással kapcsolatos információkat ösz-
szegyűjtse, közreadja, hiszen maga is fogad örökbe forrást. Célja továbbá az örök-
befogadók hálózatának létrehozása, működtetése, a tagok számára képzés tartása, 
kézikönyv készítése, rendezvények szervezése, támogatásszerzés, érdekképvise-
let és örökbefogadó oklevél kiállítása. Egyesületünk tulajdonképpen szolgáltatást 
nyújt a hálózat tagjai számára.

A tagok, miután örökbefogadói vállalásaikról döntöttek (magában a döntésben 
is segíthet a GYETE!), együttműködési szerződést írnak alá a GYETÉ-vel, melyben 
rögzítik mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Az együttműködés, a hálózati mun-
ka lehetőséget nyújt – többek között – az ismeretek együttes megsokszorozására, 
az érdekképviselet hatékonyabbá tételére, a tapasztalatcserére, a kapcsolatrendszer 
bővítésére.

Az örökbefogadónak számos képességgel kell rendelkeznie: a legfontosabb talán 
a szervezőerő, az emberek, partnerek felkutatása, mozgósításukra való alkalmasság. 
Vannak, akik nem akarnak, vagy nem tudnak szervezni, viszont szó nélkül veszik a 
kesztyűt, lapátot, zsákot, vagy fizetik a forrásgondozás költségeit. Mások pályázatot 
írnak, hatóságokkal, szakemberekkel egyeztetnek levélben, személyesen. Lehetnek 
köztük természettudományos vagy műszaki végzettségű szakemberek is, akik egyes 
részfeladatokat ilyen minőségükben látnak el, például egyeztetéseken képviselik az 
örökbefogadó egyesület és a szakma érdekeit, szempontjait.

Ezért fontos és hasznos a csapatépítés, maga a csapat és a hálózat. Fontos a kü-
lönböző szakmai ismeretek – nem feltétlenül mindenki általi – elsajátítása, bővíté-
se, az akár ellentmondó vélemények kezelése. Az egyetértés a célokban a hatékony 
működés záloga.

A hálózatépítés nem új keletű dolog. Biztosan minden szakmában, szakterüle-
ten, keleten és nyugaton, nyereségérdekelt és nem nyereségérdekelt, állami és ön-
kormányzati keretek között van és volt ilyen, hiszen vannak közös érdekek, melye-
ket együtt könnyebb érvényesíteni, könnyebb így gazdálkodni az erőforrásokkal 
(szaktudással, pénzzel, idővel). A hálózatok létező megjelenései például a szövet-
ségek, „ernyőszervezetek”, vagy a nevükben is hálózati formát sugalló szervezetek.

A szerzők egyike, Dukay Igor öt évig a Hálózat az Élővizekért nevű, az 1990-es 
években amerikai mintára létrehozott, a váci Göncöl Alapítvány és Szövetség ke-
retében működő nemzetközi patakfigyelő hálózat koordinátora volt. Szerzőtársai 
egy részét is akkor – 16 éve – ismerte meg. Ebből a példából is látszik, hogy a gya-
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korlatban néha összefonódó, néha fellazuló kapcsolati hálózat hogyan működik és 
milyen jelentősége van.

Kezeljük ezeket a dolgokat a helyén, akár tagok vagyunk, akár működtetők. Töb-
bet elvárni, mint amire a másik fél, sok egyéb dolga, munkája, családja mellett, 
korlátozott anyagi forrásokkal képes, nem lehet és nem is szabad. Adott esetben egy 
120 tagot számláló hálózatnál ez nem is lehetett másképp!

A hálózat koordinátora összekötő kapocs a tagság és a vezetőség között. Támo-
gatások révén biztosítja a tagság képzési lehetőségeit, különféle szakmai és kap-
csolatépítő találkozóit, szakmai kiadványok, hírlevelek készítését, megjelentetését, 
a járulékos személyi és infrastrukturális költségeket. (Mindezen feladatok néha 
egész embert – alkalmanként nem is egyet – igényelnek. Állandó, csak ezért fizetett 
főállású munkatárs bérének és költségeinek biztosítása akkoriban is irreális volt és 
most is az. Ennek fényében kell a „forrásvízőrzőknek” is egymásra tekinteniük!)

A hálózat tagsága önálló szervezet, joga és akár kötelezettsége (önálló dönté-
se, vállalása) is lehet, hogy vendéglátóként, szervezőként, kiadóként rendezvény, 
képzés, kiadvány lehetőségeit teremti meg, ehhez biztosítja az erőforrásokat vala-
milyen formában. A tapasztalatok szerint a tagok amúgy is igyekeznek megtenni 
ezeket, ha lehetőségük engedi!

A hálózati lét alapvető velejárója kell legyen, hogy tagtársunknak lehetőséget te-
remtünk, akár azzal, hogy rendezvényeinkre meghívjuk. Ekkor saját szaktudását 
használva előadhat, foglalkozást tarthat (ez végül is a mi érdekünk!), vagy képez-
heti magát. A hálózat is egy közösség, egy nagy család, mely magától is működhet 
jól, de tervezni is célszerű!

A Hálózat az Élővizekért-ben a tagok jórészt iskolai szakkörök, egyesületek vol-
tak. A tanácsadó testület tagjai pedig szakemberek, tapasztalt civilek, általános is-
kolai vagy egyetemi tanárok voltak, többen mindezek egyszerre.

Megismertünk más hazai és külföldi (nyíregyházi, egri, szlovákiai, erdélyi köz-
pontú) folyó-, patak-, tófigyelő hálózatokat, találkoztunk (amerikai) szakirodalom-
mal. Szlovák és magyar hálózatok összekapcsolásában is részt vettünk.

Határközeli forrásoknál most is felvetődhet az igény arra, hogy a határon túli 
szervezetekkel kapcsolat épüljön ki és mélyüljön el. Sok esetben ennek nyelvi aka-
dálya sincs, de ha közvetítő nyelvre van szükség, mint általában, kézenfekvő az an-
gol. Módszertani eltérések szakmai téren is felmerülhetnek, ami a kezdeti nehézsé-
gen túl inkább előny, hiszen így többféle, más rendszerben megjelenő szempontot 
nyílik módunk megismerni, ismereteink közé beépíteni.
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Említett patakvédő hálózatunk tagjai között nyomtatott, évente egy-négy al-
kalommal megjelentett hírlevél segítette az információ terjesztését. (Ma már egy 
e-mailben elküldött vagy honlapról letölthető hírlevél egyszerűbb, olcsóbb, és bár 
nem kézzelfogható, viszont környezetbarát.) A hírlevélben cikkek, beszámolók, 
esettanulmányok, adatok, akár témába vágó szépirodalmi művek részletei is kö-
zölhetőek. (Pl. szerzőtársam bemutatkozójában szép forrásos idézetek olvashatók.)

A Hálózat az Élővizekért működésének mintegy 15 éve alatt kétszer jelent 
meg évkönyv a tagszervezetek rövid bemutatásával, elérhetőségeivel. Évente egy-
szer-kétszer voltak 2-3 napos képzések az ország eltérő pontjain, olyan helyeken, 
ahol a terepen egymástól tanulhattunk. Az évek során egy átfogó módszertani ki-
adványunk is megjelent „Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához” cím-
mel 2000-ben, a Göncöl Alapítvány és Szövetség kiadásában – melyet forrásvízőr-
zők is haszonnal forgathatnak.

A forrásvízőrzés kapcsán felmerül a forrásfoglalást felújító építőtábor is, mint 
gyakorlati célokat szolgáló, közösségépítő, ismeretnövelő lehetőség. (Kárpátalján, 
a Fekete-Tisza forrásának és környékének rendbehozatala céljára szerveztek ilyen 
építőtábort. Egy szegedi, forráskutatással, forrásfelújítással is foglalkozó egyesület 
hívott oda délvidéki, magyar, ukrán résztvevőket. Ez az együttműködési lehetőség 
a „forrásvízőrzők” számára is célszerű!)

A közösség – legyen az egy tematikus hálózat – a külvilág felé valamilyen formá-
ban megfogalmazza önmagát. Ez lehet jelmondat, logo, melyet pólón, sapkán, le-
velekben, hírlevélben, honlapon használunk, de lehet „tízparancsolat” vagy „etikai 
kódex” is, és az együttműködés módja szintén jellemezhet bennünket.

Eldöntendő a kifelé történő képviselet módja. A hálózat tagjai hivatkozhatnak a 
tagságra, amikor megkeresik a forráskörnyék kezelőit, de maga a „központ” is se-
gíthet ebben. Ez tehát esetfüggő, de jellemzően minden tagszervezet a saját örökbe-
fogadott forrásáért tevékenykedik – szükség szerint tagtársi és alapítói segítséggel.

Minden alapvetően a belső motiváltsággal kezdődik. Ez indította el a GYETÉ-t, 
a Kék Forrás Egyesületet és sok más szervezetet. Aztán az ötletet tett követte, a sa-
ját szakmai, szervezési, érdekképviseleti, műszaki tapasztalatok megszerzése, majd 
ezek átadásának igénye – és végül létrejöttek a kisebb-nagyobb, szorosabb-lazább, 
névtelen és nevesített hálózatok. Az utóbbi fajtán munkálkodunk most – minden 
érdeklődőt örömmel látunk sorainkban!
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a szerzőK BemuTaTKozása

Bardóczyné székely emőke

Szakmám szerint vízépítő mérnök, 
környezetvédelmi szakmérnök va-
gyok, de nem ez a lényeg! Sok évig ta-
nítottam a tájökológiát, ez a tudomány 
az ember és a természet harmóniáját 
keresi a gyakorlatban is.

A források védelmében, gondozásá-
ban sokszor civil szervezetekhez csat-
lakozva vettem részt, néha több, néha 
kevesebb sikerrel, de mindig azt val-
lottuk, hogy a kis lépések visznek előre 
a siker felé.

Gyerekekkel gondoztuk a Rákos-pa-
tak forrását, egyetemistákkal kutattuk 
a Pilis forrásait, civil szervezettekkel védtük a bükki karsztforrásokat.

Hálózatépítés: számomra a vízrajzi hálózat a példa, ahogyan apró erek hálózata ösz-
szekapcsolódva lassan folyóvá dagad, talán úgy terebélyesedhet a „ForrásVízŐrzők” 
hálózata is.



dukay igor

Mit jelentenek számomra a forrá-
sok? Azt hiszem, ezzel a kérdéssel is 
lehet indítani egy bemutatkozást!

Gimnazistaként túracélpontot vagy 
-állomást, földrajz szakos főiskolás-
ként a felszín alatti víz felszínre törésé-
nek helyét, a Kék Forrás KTE tagjaként 
és nemzeti parki felkérésre forrásfel-
mérést végző emberként izgalmas te-
repi munkát, természetvédelmi szak-
értőként sok mindent. 

Például védett, többször éppen 
hogy csak megmentett „objektumot”, 
vagy kedves patakjaim és élőviláguk 
éltetőjét, természetes formájában ritka 
élőhelyet, tanösvényeim mindig oly’ 

fontos állomásait, a ForrásŐrzőHálózatban pedig a természetért aggódók és tenni 
akarók felkészítésének színhelyét, tárgyát.

Gondolom, ahogy telik az idő, talán egy kicsit „mindenek forrását” is... „a tiszta 
forrást”, a tisztaságot, melyet el kéne érni.
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horváth attiláné, ildikó

„Az igazi természetvédő az, aki tud-
ja, hogy a világot nem a szüleinktől 
örököltük, hanem gyermekeinktől köl-
csönözzük.”

(John James Audubon)

Négygyermekes családanya vagyok, 
a Gyermekekkel a Természetért Egye-
sület alapító tagja és elnöke.

Ahogy az egyesület neve is mutatja, 
fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek-
kel együtt, a családokkal megismertes-
sük és megszerettessük a természetet, 
megmutassuk a szépségét, védelmé-
nek fontosságát. Anyaként és termé-
szetvédőként fontosnak tartom, hogy 
vizeinket és forrásvizeinket az utánunk jövő nemzedékeknek is használhatóan 
megőrizzük.

Az elmúlt években aktívan közreműködtünk több forrás és környezetük meg-
tisztításában és karbantartásában. Az ilyen sikeres akciók után vetődött fel ben-
nünk az ötlet, hogy nyilvántartásba vegyük az elérhető forrásvizeket, és az eziránt 
érdeklődők számára elérhetővé tegyünk egy programot, amelyet szakértők segítsé-
gével állítottunk össze.

Az egyesület 2013. május 19-én létrehozta a Források Világnapját, amellyel a for-
rásvizek védelmére hívjuk fel a figyelmet. Titkos álmunk az, hogy az országban lévő 
forrásoknak legyenek örökbefogadói, akik rendszeresen és szakszerűen gondozzák 
azokat. Ennek megvalósulásáért hoztuk létre a ForrásVízŐrző Civil Hálót.
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németh imre

„Tiszta forrás, szép szó,
Ez legyen a jelszó,
És legyél a barátom”

A források örökké frissek és üdék. 
Közel a hatvanhoz már ritkábban ér-
zek így. 15 év tanítás, oktatás és nevelés 
után („minden szinten – szinte min-
den”) az államigazgatás bugyraiban 
dolgoztam ifjúsági, sport majd kör-
nyezetvédelmi területen.

Mindvégig megmaradt a civil vénám, így több szervezetnek voltam tagja, alapító tag-
ja, vezetője természetbarát, környezeti nevelési, földrajzi és természetvédelmi területen.

Első idevágó munkám egy vízitúra-vezetői jegyzet „Az élő víz” című fejezete 
volt. Két szakdolgozatban is foglalkoztam a budai hévforrások barlangalakító sze-
repével. A természetjárás kapcsán több könyvnek voltam társzerzője, szerkesztője: 
„Zöld kalandra fel! I-II.”, „Túravezetők általános ismeretei”, „Magyar túrázó, túrave-
zetői ismeretek”, „10 tuti tipp a természetbe – természetismereti túrák Budapesten”.

Az utolsó kapcsolódó tevékenységem a „Magyarország turista forrásai” munka-
című könyv szerkesztése és írása. Ennek a bevezetőjéből kívánkozik ide néhány sor:

„Iskolásként azt tanultuk, hogy van talajvizes, rétegvizes és résvizes, állandó és idősza-
kos, hideg- és termálvizes, és még van egypár típus. De nem ez a fontos. Inkább az, hogy 
van titokzatos és kitárulkozó, van regélő és fecsegő, van hívogató és taszító, van hivalko-
dó és rejtőzködő, kiszámíthatatlan és megbízható, van meddő és produktív forrás. Nem 
olyanok, mint mi emberek? … Minden forrás egy titok. Valahol elindul egy vízcsepp, 
megjárja kötelező útját, s előbukkan a forrásban, kútban. S közben köszöntötte a légkört, 
a talajt, a növényt vagy állatot, volt jég, víz és pára. S megszületett, mint forrás. Ez csoda!”

„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csön-
desen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke 
hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meg-
hallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére 
elmond ilyenkor a fáknak.”

(Wass Albert: Erdők könyve)

72 Forrásainkért



obermayer andrás

„Vannak, akik úgy nézik a dolgokat, 
ahogy vannak, és azt kérdezik, miért? 
Én úgy nézem a dolgokat, ahogy lenni-
ük kellene, és azt kérdezem, miért nin-
csenek így?”

(Robert F. Kennedy)

Ezzel az idézettel kezdeném, mely 
oly jellemző rám, és mindig is előre 
vitt a tevékenységeim során. Büszke 
vagyok arra, hogy szüleim útmutatá-
sával – jót és jól tegyél az életben – si-
keres dolgokat vittem véghez. Sok ba-
rátot szereztem ezáltal.

A bizalom jeleként foghatom fel azt 
is, hogy immár 19 éve vezetem a Kék 
Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesületet, mely országos hírnévre tett 
szert tagjaink áldozatos, sokszor igen kemény munkájának köszönhetően.

Szívesen dolgoznak együtt velünk más szervezetek is, ezt a sok év alatt elvégzett 
közel 100 sikeres programunk is igazolja. A baráti légkör, a megbízhatóság, a pon-
tosság volt mindig is az erényünk.
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melléKleTeK

1. sz. melléklet

monitorozás a laC-módszer és a pontozólapos módszer 
együttes használatával

(Pénzes Erzsébet munkája nyomán készítette Németh Imre)

A LAC-módszer
Az Ökoturizmus Társaság (USA) dolgozta ki és ajánlja ezt a metódust. A mód-

szer abból a feltevésből indul ki, hogy minél több látogató érkezik egy helyszínre 
(akár forráshoz is), annál nagyobbak lehetnek a környezetre gyakorolt negatív ha-
tások. Ezzel a módszerrel viszonylag egyszerűen megállapítható a megengedhető 
igénybevételi, terhelési szint.

Az alapfeltevés és a vizsgálat kiindulási alapja az, hogy a hely terhelésének/káro-
sodásának mértéke függ:

– a területre érkező látogatók számától;
– a csoportok méretétől;
–  az ösvények jártságától, használatának mértékétől;
– a látogatók viselkedésétől – motivációjától;
– a közlekedésük módjától;
– a környezet érzékenységétől (talaj, víz, élővilág stb.);
– a növényzet típusától;
– az éghajlati tényezőktől;
– a terhelés szezonalitásától, eloszlásától.

A LAC-módszer lépései
1. Azon indikátorok/mutatók kiválasztása, amelyek az adott zónában a legjob-

ban érintettek, jól azonosíthatóak.
2. Standardok felállítása – az indikátorokhoz tartozó határértékek megállapítása 

becsléssel, más területek példáit alapul véve, szakemberek segítségével.



3. Annak megállapítása a monitoringrendszer segítségével, hogy az egyes indi-
kátorok, mutatók hogyan változnak.

4. Beavatkozás (ha szükséges): pl. a látogatószám csökkentése, időbeni korláto-
zása kevésbé érzékeny időszakra stb.

A pontozólapos módszer
A környezeti, természeti, és az ehhez tartozó infrastruktúrára vonatkozó állapot-
változást az ún. pontozólapok segítségével lehet nyomon követni. A pontozólap 
egyfelől mennyiségi (kvantitatív) megközelítés, mert pontszámokkal értékel, más-
felől minőségi (kvalitatív), mert az észlelések szöveges leírással kiegészíthetőek.

A pontozólapot szinte bárki ki tudja tölteni, aki az előzetesen szükséges eliga-
zításon részt vett: középiskolások, felsőoktatási intézmények hallgatói (akár nyári 
gyakorlat keretében), a helyi lakosság önkéntesei, a természetjáró szövetség tagjai, 
túrázók, nemzeti parki nyári gyakorlatos diák alkalmazottak.

A pontozólapos módszer leginkább vonalas jellegű turisztikai „létesítmények” – 
pl. tanösvények, turistaösvények – felmérésére alkalmas.

A két módszer együttes alkalmazása
A pontozólapot az adatfelvétel és az értékelés megkönnyítése céljából kell alkal-
mazni, kiegészítve az LAC-módszer egyes jellemző indikátoraival.

A módszer ismertetése, betanítása a projekt szakmai képzése során történik!
További információ:
٠  Pénzes Erzsébet: A turizmus környezeti hatásait vizsgáló módszerek alkalma-

zási lehetőségei -
   http://www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/200902/07_Penzes.pdf 
٠  Szilasi Péter: A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a 

hazai és a külföldi szakirodalom alapján –
   http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2003/FE20033-4_301-315.pdf 
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2. sz. melléklet

méTa természetességmérő
(Biró Marianna és Molnár Zsolt [MTA ÖBKI] munkája nyomán készítette 

Németh Imre)

Ez a természetességmérő segít annak az eldöntésében, hogy a körülöttünk lévő nö-
vényzet mennyire természetes vagy leromlott állapotú. A módszer jól alkalmazható 
a források környékén élő növénytársulások természetességének mérésére is.

A módszer abból a feltevésből indul ki, hogy minél változatosabb (kor, faj, szin-
tezettség, stb. alapján) egy növénytársulás, annál kevésbé bolygatott, terhelt, átala-
kított. (Pl.: egy kukoricaföldön gyakorlatilag egy faj az uralkodó, míg egy természet 
közeli tölgyesben több százat lehet azonosítani.)

A becslés lépései:
1. Első lépésként válasszuk ki az alábbiak közül, hogy milyen típusú környezet-

ben állunk! (A forrás lehet erdőben, réten, de akár települési környezetben is, sőt 
több élőhely határán, közelében.)

a) „erdők”,
b) „cserjések”,
c) „gyepek”,
d) „mocsarak”,
e) „vízpartok”
f) „egyéb élőhely”
2. A terepi adatlapon karikázzuk be a választott csoporton belül minden igaz 

állítás pontszámát! (A fentiek alapján több adatlapot is kitölthetünk, hiszen a forrás 
lehet pl. erdő szélén, ahol egy nedves mocsaras területet táplál a belőle elfolyó pa-
tak, és a két élőhelynek eltérő lehet a természetessége. Mindehhez segít, ha a forrás 
környékéről a korábban leírtak szerint térképvázlatot készítünk.)

3. Adjuk össze a pontokat!
4. Olvassuk el az értékelésből, mennyire természetes az élőhely, ahol vagyunk!
A határozáshoz csak néhány ismertebb, gyakori növény felismerése szükséges, 

mint pl. a nád, a tölgyfa, a csipkerózsa vagy az akác. Az adatlap szélén találha-
tó ehhez némi segítség. Szükség esetén érdemes használni jól kezelhető határo-
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zókönyveket is, mint pl. Jávorka-Csapody: Erdőn, mezőn, vagy Simon-Seregélyes: 
Növényismeret című könyvét.

A terepi értékelés során vizsgáljuk az élőhely típusát, domborzati viszonyait, víz-
hez való közelségét, bolygatottságát, a fák méretét és korát, holt fa jelenlétét/meny-
nyiségét, az őshonos és a tájidegen növények mennyiségét, növényzeti szinteket, 
fajgazdagságot, a társulás kiterjedését, a terület védett/nem védett voltát. Ekkor 3-4 
ember fél órás munkával tud felmérni és értékelni egy-egy területet.

Nagy valószínűséggel forrásaink botanikai környezete – főleg a hegyvidéken – 
erdős lesz, nem vízi társulás, vagy gyep. A forráslápok környékén pl. lápcserjések-
kel találkozhatunk

További információ: www.novenyzetiterkep.hu/termeszetessegmero
A módszer ismertetése, betanítása a projekt szakmai képzése során történik!
A szemléletesség kedvéért két szentendrei, erdős-ligetes környezetben lévő for-

rás természetességét mutatjuk be egy adatlapon. (Természetesen külön-külön adat-
lapon célszerű, de így az összehasonlíthatóság is tudjuk érzékeltetni.):

A piros körrel bekarikázott adatok a Csepel-forrásra vonatkoznak, mely hegyvi-
déken, idős bükkösben, országosan védett és Natura 2000 területen található. Ar-
chív térképek alapján itt évszázadok óta erdő áll, de minden bizonnyal erdészeti 
hatások is érték. 

A kék téglalappal jelölt adatok a Püspökmajori-forrás környékének természetes-
ségére utalnak. E forrás alacsonyabban, domblábi környezetben, egy vízmosás alsó 
szakaszán fakad, helyi védett területen, időz füzek, domboldali fiatal erdők alatt. 
Körülötte a turizmus nyomai jobban látszanak. 

Mindkét forrás foglalt, pihenő hely van körülöttük és tanösvény-tábla segíti ér-
tékeik bemutatását.

A kapott adatok alapján az élőhelyeket az alábbiak szerint „osztályozhatjuk”: 
٠  70 pont felett: természetközeli állapotú
٠  40–70 pont között közepes állapotú ( leromlott vagy regenerálódó terület, eset-

leg fiatalos erdő)
٠  40 pont alatt zavart, mesterséges vagy degradált állapotú
Az adatlap kitöltése során növénytani fajlistát is készíthetünk (a dátum, a forrás 

neve, az adatgyűjtő neve megadásával), melyet szintén érdemes csatolni, archiválni.
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3. sz. melléklet

a Bisel (Biotikus index középiskolai szinten) 
vízminőség-vizsgálati módszer 

a vízi makrogerinctelen élőlényeken alapuló 
biológiai vízminősítési módszer

(összeállította: Németh Imre)

Ha igaz az, hogy az élőlények egyensúlyban vannak környezetükkel, és ezért csak 
ott tudnak megélni, ahol az életfeltételek számukra megfelelőek, akkor az is igaz, 
hogy ottlétük, vagy épp hiányuk jelzi a környezet állapotát, annak változását. 
Így környezeti minőségjelzőként (ökológiai indikátorként) tudjuk az élőlényeket 
„használni”.

A biológia vizsgálatok alapján számított biotikus index (BI) a vízfolyások víz-
minősítésének egyszerű eszköze, mert lehetővé teszi, hogy valós jelzést kapjunk 
a vízfolyások ökológiai állapotáról. A Belgiumból származó módszer minimális 
adaptációval egész Európában, így hazánkban is használhatónak bizonyult. A BI-
SEL (Biotic Index at Secondary Education Level) az oktatásban (középiskolai szin-
ten!) használható egyszerűsített változat.

A BISEL-módszer abból az alapvetésből indul ki, hogy a vízminőség változá-
sa egy bizonyos mértékig hatással van a vízfolyás állat- és növényvilágára. Ilyen-
kor megváltozik a szabad szemmel is látható gerinctelen élőlények aránya, száma, 
jelenléte is. E makrogerinctelenek a vízminőség „bioindikátoraiként” szolgálnak 
változásaikkal, jelenlétükkel, ill. hiányukkal. Ebből az következik, hogy minél érzé-
kenyebb egy élőlény, annál tisztább vízben tud csak megélni, és ezért minél tisztább 
a víz, annál többféle élőlény található benne. Így az adott vízben és annak adott 
helyén lévő és beazonosítható makrogerinctelenek megfeleltethetőek egy adott víz-
minőségnek.

Az egyszerű módszer három munkafázisból áll:
1. Mintavétel
Kíméletes módon minél több élőlényt gyűjtünk be a vizsgált területről (majd 

visszaengedjük őket).
2. Feldolgozás
Beazonosítjuk és megszámoljuk az élőlényeket. (Eszközigény: adatlap, határozó-

lap, határozókönyv.) E munkát megkönnyíti, hogy legtöbbször elég a család vagy 
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nemzetség beazonosítása, ritkábban kell a fajt meghatározni. (A MÉTA-adatlaphoz 
hasonlóan a dátummal ellátott fajlistát ez esetben is érdemes archiválni.)

3. Kiértékelés
Az érzékenységük szerint osztályozott élőlények alapján megállapítjuk a víz mi-

nőségét.
A legmagasabb biotikus index (10) a jó vízminőségre, illetve a szennyeződés hi-

ányára utal. Ahogy a vízminőség romlik, úgy csökken az index értéke.
A következő oldalon lévő BISEL-táblázaton is bemutatjuk annak menetét, hogy 

jutunk el a talált állatfajok alapján a vízminőségi osztályhoz: 
1. Meghatározzuk az össztaxon-számot. (Ez példánkban 10).
2. Az indikátorcsoportok közül a legérzékenyebb élőlényeink a mintában a teg-

zesek. Két fajukat találtuk.
3. A táblázat első oszlopában felülről lefelé haladva a tegzesek a 2. sorban van-

nak. Mivel két fajukat találtuk, ebben a sorban a fenti „alsorban” haladunk tovább 
jobbra, egészen addig míg a az össztaxonszámnak megfelelő oszlopig nem érünk. 
A 10 faj a 6-12 taxon-kategóriába esik, így asott sor és oszlop metszéspontjában a 
7-es vízminőségi osztályt találjuk. Ez jó vízminőséget jelent.

A fentiekből is látszik, hogy a BISEL-módszer használata gyors és könnyű, nem 
igényel szaktudást, így könnyen elsajátítható, és költsége is minimális. Mivel a BI-
SEL „csak” a vízi gerinctelen élővilágnak megfelelés szempontjából jelzi vízminő-
séget, más fajok szempontjából nem, továbbá a számszerű fizikai és kémiai víz-
minőségi paramétereket nem mutatja, érdemes összekötni egyszerűbb vízkémiai 
vizsgálatokkal is. Ezek során pl. a pH-ra, a vízkeménységre, az oldott oxigén-tar-
talomra, a szervesanyag-tartalomra kapunk konkrét adatot, mely segít az esetleges 
szennyezés jellegét kémiai szempontból behatárolni.

További információ:
www.bisel.hu
www.greenpannonia.hu
www.tomorkenygimn.hu
A módszer ismertetése, betanítása a projekt szakmai képzése során történik!
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4. sz. melléklet

Forrásadatlap-minta 1. 
Forrásvizsgálati adatlap

Adatlap a forrás vízmennyiségének vizsgálatához,
valamint a forrásvíz, az általa táplált patak és a forrás közvetlen környezete 

élővilágának vizsgálatához

Vizsgált vízfolyás, vízrendszer:

...............................................................................................................................................

A vizsgálat dátuma (év, hónap, nap):

...............................................................................................................................................

A vizsgálatokat végezték:

...............................................................................................................................................

I. Vízhozam-mérés
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a forrás neve: 

Módszer:

Eredmény (liter/perc):



II. Makrogerinctelen élőlények
(Taxonon belüli „féleségszám” = Hány, szemmel /lupéval/ elkülöníthető faj 

található a forrás vizében.)
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a forrás neve: 

Taxonok: Taxonon belüli „féleségszám”
Laposférgek:

Gyűrűsférgek:

Kagylók:

Csigák:

Rákok:

Ásótípusú kérészek 
lárvái:
Úszótípusú kérészek 
lárvái:
Sodráskedvelő 
kérészlárvák:
Álkérészek lárvái:

Házas tegzesek lárvái:

Házatlan tegzesek 
lárvái:
Vízifátyolkák lárvái:

Árvaszúnyogok lárvái:

Púposszúnyogok 
lárvái:
Egyéb kétszárnyú- 
fajok lárvái:
Vízibogarak: 

Víziatkák: 

Poloskák:

Kis szitakötőlárvák:

Nagy szitakötőlárvák:

Összes taxon 
(az utóbbi 3 csoporttal 
/ azok nélkül): 



III. Gerinces élőlények

IV. Növényfajok a forrás környezetében; a forrás környezete
(A tapasztaltakról külön térképvázlat is készül.)

V. Egyéb észrevételek:
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a forrás neve: megfigyelt fajok, taxonok:

a forrás neve: megfigyelt fajok, taxonok:



Forrásadatlap-minta 2.

FORRÁSTÖRZSKÖNYVI LAP

kövizig sorszám

vízföldtani információs rendszer                                  község:
azonosítója
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Forrás neve

EOV
koordináták

X=                     Y= 

Tengerszint
feletti magasság

                          mBf

Geológiai
adatok

H
el

yr
aj

zi
 le

írá
s

M
eg

je
gy

zé
s



Vízhozammérési adatok
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Mérés   
időpontja

Mérés 
módja

Vízhozam 
liter/perc

Hőmérséklet Észlelő 
neve Megjegyzés

víz levegő



A kiadást támogatók:




