
Természetes forrásvizek Somogy megyében                             
 
 
„Földünk csaknem minden részén törnek elı forrásvizek, Somogy megyében is számtalan 
helyen találunk kisebb-nagyobb vízhozamú forrásokat. 

Nemcsak nálunk, de sok más országban is jellemzı, hogy forrás megnevezéssel illetnek 
mesterséges víztermelı létesítményeket (kutakat, karsztaknákat). A forrás megnevezés tehát 
nem feltétlenül takar valódi természetes vízfeltörést, és a forgalomba kerülı forrásvíz 
megnevezéső palackok sem feltétlenül egy természetes forrás vizét tartalmazzák!  

A forrás a felszín alatti vizek egyfajta természetes megcsapolása, ahol a korábban a talajba és 
a kızetekbe beszivárgott víz a felszínre bukkan. A források többségénél a csapadék 
beszivárgása és forrásnál való kifolyása között csak rövid idı telik el, esızéskor láthatólag 
megnövekszik a hozamuk (talajvíz-forrás). Sok forrásvíz azonban idıs, rég beszivárgott és a 
felszín alatt hosszabb utat megtett víz-komponenst is tartalmazhat. A legismertebb hazai 
forrás-csoportok pl. a Gellért-hegyi és a Római-fürdı környéki termálkarszt-források és a 
Hévízi-tó forrása általában kevert vizőek. A források vízmennyisége és vízminısége idıben 
erısen változó lehet (elapadhatnak, elszennyezıdhetnek). Számos forrást foglalással láttak el 
a könnyebb hasznosítás érdekében. Nagy vízhozamú forrásfoglalások látnak el pl. több hazai 
települést is ivóvízzel. Sok hazai forrás vize azonban mára már emberi hatásra 
elszennyezıdött, elnitrátosodott.  

Azokat a forrásokat, amelyek egész éven át adnak vizet, állandó forrásoknak nevezzük. 
Amelyek csak hóolvadás után vagy erısen csapadékos idıszakban adnak vizet, idıszakos 
forrásnak nevezzük.”  
  
Ezt, és még sok érdekességet megtudhatunk a forrásokról a www.baranytermeszetbarat.hu 
web oldalon.  
 
2010-ben, az akkor még ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete keretében végeztünk egy 
felmérést, felkutattuk a régióban található forrásokat. Somogy megyében akkor összesen 23 
db forrást találtunk meg, 21 esetben laboratóriumi vizsgálattal ellenıriztük a vizük minıségét. 
 
2011-ben a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveként 
folytattuk a fıként frekventált helyen lévı, sokak által látogatott források mintázását, ill. 
kollégák, ismerısök jelzése alapján újabb két forrást is megvizsgáltunk. 
 
A forrásvíz minısége sok esetben változó, mivel azt jelentısen befolyásolja annak 
környezetébıl, vízgyőjtı területérıl származó háttérszennyezıdés.  
 
 
 



A 2011. május–június hónapban elvégzett vizsgálatok alapján a források vize 
bakteriológiai és kémiai szempontból zömmel ebben az évben is megfelelı.  
 
Azon források vizének fogyasztása, amelyek csak bakteriológiai szempontból kifogásoltak, 
megfelelı idejő forralást követıen nem jelent veszélyt az egészségre. 
 
Néhány forrás vizét annak ellenére, hogy kifogásolt volt a minısége, mégis megvizsgáltunk, 
mivel környékükön sok a kiránduló. 
 

Település / forrás neve 
Min ısítés a 2011. évi 

minták alapján 
Min ısítés a 2010. évi minták 

alapján 

Kaposvár, Gyertyános völgy 
Kıér forrás 

Kismértékő bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Kaposvár, Gyertyános völgy 
Négytestvér forrás 

fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Kaposvár, Deseda Parkerdı 
Deseda forrás 

fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Simonfa                                                           
Falu közepén található forrás 

fogyasztásra alkalmas 
2010-ben nem történt 
mintázás 

Szilvásszentmárton (Dennai erdı)                               
Mátyás Király kútja 

fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Szilvásszentmárton (Dennai erdı) 
Feneketlen kút 

fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Kaposszerdahely, Tokaji 
Parkerdı 
Tokaji forrás 

fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Somogyvár 
Csurgó forrás 

Magas nitrát tartalma miatt 
csecsemık, és terhes anyák 
számára fogyasztása tilos! 

Magas nitrát tartalma miatt 
csecsemık, és terhes anyák 
számára fogyasztása tilos! 

Somogyvár 
Szentesica forrás 

Kismértékő bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Somogybabod 
Szent-kút forrás 

Jelentıs bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas 

Jelentıs bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas 

Töreki                                                       
Cinege forrás fogyasztásra alkalmas 

2010-ben nem történt 
mintázás 

Törökkoppány 
Török-kút fogyasztásra alkalmas fogyasztásra alkalmas 

Nagyberki 
Várkút forrás 

Jelentıs bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas 

Jelentıs bakteriológiai 
szennyezettsége miatt 
közvetlen fogyasztásra nem 
alkalmas 



 
 
Kıér forrás Kaposvár, Gyertyános völgy 
 
 

 
 
Kıér forrás Kaposvár, Gyertyános völgy 



 
 
Négytestvér forrás Kaposvár, Gyertyános völgy 
 
 
 

 
 
Négytestvér forrás Kaposvár, Gyertyános völgy 
 
 



 
 
Deseda forrás Kaposvár, Deseda Parkerdı  
 
 

 
 
Simonfa községben található forrás 



 

 
 
Mátyás Király kútja Szilvásszentmárton (Dennai erdı) 
 
 
 

 
 
Mátyás Király kútja Szilvásszentmárton (Dennai erdı)                                                                       
 



 
 
Feneketlen kút Szilvásszentmárton (Dennai erdı)   
 

 
                                             
 Feneketlen kút Szilvásszentmárton (Dennai erdı)                                                                       



 
 
Tokaji forrás Kaposszerdahely, Tokaji Parkerdı 
 

 
 
Tokaji forrás Kaposszerdahely, Tokaji Parkerdı 
 



 
 
Szentesica forrás Somogyvár 
 
 

 
 
Szentesica forrás Somogyvár 
 



 
 
Csurgó forrás Somogyvár 
 
 
 

 
 
Szent-kút parkerdı Somogybabod 
 
 



 
 
Szent-kút forrás Somogybabod 
 
 

 
 



 
 
Cinege forrás Töreki 
 

 
 
Török-kút Törökkoppány 



 
 
Várkút-forrás Nagyberki 
 

 
 
Várkút-forráshoz vezetı erdei út Nagyberki 



A 2010-ben megtalált 23 db forrás közül sajnos több kiapadt, beomlott, mint például az 
alábbi képen látható Eszperantó forrás a Kaposvár-Töröcskei erdıben, valamint a 
Szilvásszentmártontól DK-re, a Ropolyi erdıben található Dugás kút, vagy a Kaposvár-
Tókaji parkerdıben a Pihenı forrás. 
 

 
 
 
 
Néhány forrást még a legtapasztaltabb turisták is csak igen nehezen találnának meg, 
ilyen volt a Sántosi erdıben a Herceg forrás. Vize 2010-ben fogyasztásra alkalmas volt, 
ennek ellenére ismételt mintázását a fentiek miatt nem végeztük el. 
 

 
 
 
 



A mosdósi szılıhegyben található Méhész forrás rossz állapotban van, vize bakteriológiai 
szennyezettsége miatt közvetlen fogyasztásra nem alkalmas. 

      
 

 
 
 
Találtunk olyan forrást is, amely jelenleg magántulajdonban lévı területen fakad, pl. a 
képen látható, nagyon szépen kiépített Lozsiti kút Kaposgyarmaton. 
  
 

 



A kaposvári Balla kút és a mosdósi Pálinkafızıi forrás vizének fogyasztása a magas nitrát 
tartalom miatt csecsemık és terhes anyák számára tilos.  
 
 

 
 
 
Van olyan forrás is, ahol a kiépített forrásfoglalástól távolabb „tört” el ı a víz, 
környezetében kisebb-nagyobb dagonyákat képezve az erdei állatok nagy örömére, inni 
azonban nem nagyon lehet belılük.  
Pl.: Kaposvár-Töröcskei erdıben a Cserkész forrás. Emberi fogyasztásra bakteriológiai 
szennyezettsége miatt egyébként sem alkalmas.  
 
 

 
 
 



Kaposgyarmat Jeges kút vize szintén bakteriológiai szennyezettsége miatt nem alkalmas 
közvetlen fogyasztásra. 
 
 

 
 
 
Hasonlóan rossz állapotú a Kaposvár-Nádasdi erdıben lévı Latinka forrás. Bakteriológiai 
szennyezettség miatt vize közvetlen emberi fogyasztásra nem alkalmas. 
 
 

 



Kérjük az erıben kirándulókat, hogy vigyázzanak a forrásokra, tisztítsák meg azok 
környezetét, elfolyóit a behullott levelektıl, iszaptól. Néhány perces munkával, takarítással is 
sokat segíthetnek a források tisztántartásában, mely az erdıt járók közös érdeke. 
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a SEFAG dolgozóinak, akik a területükön lévı 
forrásokat gondozzák, karbantartják, és mi is sok segítséget kaptunk a források 
felkutatásában, mintázásában. 
 
                                                                           
Összeállította: 
Szanyi Attiláné                                                                                                  
közegészségügyi felügyelı 


