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Az Upponyi-hegységben előforduló geológiai egységek

Uppony szerkezeti egység

1. Upponyi Mészkő (devon korú vastagpados mészkő, ennek összetétele:
98% kalcit, 1% kvarc, 1% szericit)

2. Abodi Mészkő (devon korú metatufitos mészkő agyagpala részletekkel,
összetétele: 74 % kalcit, 9 % szericit, 7 % klorit, 3 % hematit)

3. Dedevári Mészkő (karbon korú mészkő, tartalmaz ankeritet, szideritet,
dolomitot, lidit rétegcsoportot)

4. Lázbérci Formáció (karbon mészkő és agyagpala váltakozása, egy
sávban homokkő és agyagpala váltakozása, az agyagpalában előfordul:
29 % klorit, 27 % szericit, 20 % kvarc, 14 % kalcit, 8 % plagioklász, 1
% káliföldpát, 1 % pirit)
Derenneki Tagozat: homokköves-mészköves részlet



Az Upponyi-hegységben előforduló geológiai egységek

Tapolcsányi szerkezeti egység

1. Tapolcsányi Formáció

Rágyincsvölgyi Homokkő Tagozat (felsőordovícuim korú homokkő,
benne előfordulnak: muszkovit, biotit, klorit, kloritoid, cirkon, turmalin és apatit)

Csernelyvölgyi Homokkő Tagozat (homokkő agyagpala klasztokkal)
Tapolcsányi Kovapala Tagozat (szilur korú, agyagpala, kovapala és lidit

rétegek váltakozása, szerves anyag és mangánoxid-tartalommal)

2. Strázsahegyi Formáció : devon korú, alsó része metabazalt, (benne: kalcit,
kvarc, klorit, dolomit, sziderit, szericit, goehtit, amfibol, piroxén, ilmenit), fedő
része mészkőves olisztroszóma, kötőanyaga bázisos metavulkanit

3. Éleskői Olisztroszóma: meszes agyagpala és aleurolitpala, benne mészkő
olisztolitokkal



Az Upponyi-hegység vas- és mangántartalmú kőzetei

Háromféle vasfelhalmozódás:

1.Metaszomatikus ércesedés: a Zsinnye oldalánál levő triász dolomitban
barnavasérc képződött így.

2. Üledékes vas- és mangántelepek: karbon korú agyagpala és homokkő
csoportokban találhatóak.15 % körüli vastartalom, 6-7 % mangántartalom
jellemző, nagyrészt innen bányásztak vasércet.

3. Oxidos metaszomatózissal képződött: a Sátai-völgynél található mészkő
repedéseibe vastartalmú oldatok jutottak, ennek kisebb a vas- és
mangántartalma az előbbinél.



Mérési eredmények

Fajlagos aktivitás :



Mérési módszerek

1. Röntgen-fluoreszcencia analízis (elemi összetétel
vizsgálatához)

2. Gamma-spektroszkópia (aktivitás méréséhez)



Röntgen-fluoreszcencia analízis
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1. Fe-Kα (6396.97 eV), 2. Fe-Kβ (7074.68 eV), 3. Ba-Kα (32120.73 eV), 4. Ba-Kβ (36436.92 eV)



Gamma-spektroszkópia
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1. (185,09 keV): Ra-226, Pa-234, U-235, 2. (237,89 keV): Pb-212, 3.(350,95 keV): Pa-234, Pb-214, Bi-
211, 4.(608,22 keV): Bi-214, 5.(910,16 keV): Ac-228, 6.(1459,21 keV): K-40.



A Lázbérci-víztározónak és környezetének
vízminőségi jellemzői (kémiai szempontból)

A kép forrása: www.dedestapolcsany.hu



A vízgyűjtő terület

A két fő vízfolyás: Bán-patak, Csernely patak

A vízminőséget befolyásolják:

1.Alapkőzet és talaj (főként mészkő, homokkő, vas-mangános
agyagpala)

2.Emberi tevékenység (hulladékok, mezőgazdaság)

3.Évszakosan is változik (nyár végére romlik)

Értékelése:

Az 1974-es adatokhoz képest 2006-ra romlott, de legtöbb
esetben így is kiváló kategóriába tartozik vízkémiai jellemzők alapján.
A Csernely-patak szennyezettebb.



A víztározó és az ivóvíz vízminősége kémiai
szempontból

A kémiai összetétel változik:

1.Mélység szerint
2.Évszakosan (hőrétegzettség, nyáron csak a felső rétegekből lehet
nyersvizet kivenni)

Összesítve: a vízminőség első osztályú.
Az ivóvíz minőségére vonatkozó adatok : legtöbbször a határértékek 20
%-a alatt vannak (fajlagos vezetőképesség, összes keménység, KOI, vas-,
mangán-, ammónium-, nitrit-, nitrát-, klorid- és szulfát-koncentráció,)



A víz védelme

Javaslatok:

1.A lakosság figyelmének fokozottabb felhívása a hulladéklerakással
és környezetbarát mezőgazdasági módszerekkel kapcsolatban

2.Őrszolgálat erősítése

Jogi védelem:

1.Külső és belső védőövezet

2.Lázbérci Tájvédelmi Körzet
(vízvédelem mellett élővilág védelme,
környezeti nevelés)

Kép forrása. www.dedestapolcsany.hu



Köszönöm a figyelmet!


