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Ered: Alacsony- Tátra; 960m tengerszint 
feletti magasság 
Keletről szegélyezi a Körmöcbányai 
hegycsoportot, áttöri a Nagy- Fátrát  
A Duna bal oldali mellékfolyója.  
284 Km hosszú; vízgyűjtő területe: 5251 
km2 

Mellékfolyói: Bisztra, Vaiszkovi patak, 
Jaszluszki patak, Bisztrica, Feketevíz, 
Szalatna, Szekince  



A Garam folyó és vízgyűjtő területe 
földrajza 

A Garam folyó vízgyűjtő területe (pirossal keretezve) 
Szlovákia domborzati térképén 



A vízgyűjtő terület földtana, 
kőzettana 

 
 A Garam folyását a Kárpátok vonulatának 

tagjai határolják.  
 
Az Észak-nyugati Kárpátok: a Garam 
vízgyűjtő területe szempontjából ez a terület 
lényeges. 
  



  

 

A Garam lehordási területét az Alacsony- 
Tátra, Vepor- hegység, és a Nagy- Fátra képezi.  
 
A vízgyűjtő területén megtalálható, ellenállóbb 
kőzetfajták a következők: 
Alacsony- Tátra: gneisz, kristályos palák, 
gránit, granodiorit 
Vepor- hegység: amfibolit fáciesű csillámpala 
és gneisz 
Nagy- Fátra: gránit, gneisz  



Az előzőleg tárgyalt kőzetek főbb ásványai: 
kvarc, káliföldpát (ortoklász, mikroklin), 
savanyú plagioklász. 
 
Nehézásványként rutilt, cirkont, turmalint, 
amfibolt, gránátot, kloritot, kianitot, 
staurolitot, biotitot és apatitot tartalmaznak. 



A nehézásványok jellemzőek a lehordási terület 
kőzetsorozatára, maximum néhány % 
mennyiségben vannak jelen az összes anyagban.   

A legfontosabb 
nehézásványok típusos 
megjelenése  
(KOCH S. – SZTRÓKAY K.)  



A Duna hordaléka 

 
A Duna hordalékának nehézásvány vizsgálata kimutatta, 
hogy jellemző rá az alpi területekről lehordott metamorf 
kőzetanyag, ugyancsak az északkeleti Alpok hatását igazolja  
 
Nagyobb mennyiségben jelenlévő nehézásványok: epidot 
(34,3%), gránát (24,4%), magnetit (10,7%), metamorf 
amfibol (6,4%), klorit (5,1%), kianit (3,8%), limonit 
(3,2%), sillimanit (2,3%), turmalin (1,9%), muszkovit 
(1,5%), rutil (1,1%). 



 
 
Nehézásvány tartalmú kőzetek-> fontos adatok a 
lepusztulási területről 
 
Vízgyűjtőre jellemző földtani felépítés-> jellemző 
hordalék összetétel 
 
Garam hordaléka-> Duna hordaléka 
 
Egyezés a kavicsösszletben-> Garam vízgyűjtőjének 
lepusztulási helyéről származó, stabil ásványokat 
tartalmazó kőzetek alkotják a Duna hordalékának 
egy részét 



A klíma hatása a vízgyűjtő terület 
alakulására 

 
 
Klíma viszonyok->  vízhozam, vízállás, 
lefolyó vízmennyiség-> vízgyűjtő terület 
 
Hűvösebb klíma-> betemetődés mértéke-> 
hordalék ásványos összetétele 
 
 



Kárpát- medence 
vízhálózata jelenleg 
és a pliocénben. 
(SÜMEGHY J. 
nyomán SOMOGYI 
S. kiegészítésével) 

 
Pliocén vízhálózat 5,3- 2,5 millió éve 



A Kárpát- medence 
vízhálózata a pleisztocénben, 
és a jelenlegi futásirány. 
(szerk. BORSY Z.) 

Pleisztocén vízhálózat 2,4 millió év- 
100 ezer éve 



 
A Kárpát- medence vízhálózati térképein 

összevetve a földtörténeti  korok 
futásirányait, láthatjuk, hogy a Garam 
futása nem változott, így a vízgyűjtő 

területe sem. 



Köszönöm a figyelmet! 


