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Bevezetés

Az emberi környezetre káros anyagok elhelyezésével kapcsola
tos kutatásokban a földtan szerepe kiemelkedő, A hulladékok, 
a jelenleg tovább már nem hasznosítható melléktermékek ter
mészetes környezetben történő biztonságos elhelyezése a te
rület földtani, vízföldtani felépítésének ismeretét igényli.

A földtani ismeretanyag szerepe elsődleges azon területek ki
választásánál, ahol a különböző hulladékok elhelyezhetők a 
felszíni és felszinalatti vizek tisztaságénak veszélyezteté
se nélkül. Ilyen területek kiválasztását segítik elő többek 
között a felszini szennyeződés-érzékenységi térképek, ame
lyek az egész ország területét lefedve készülnek 1:100.OOO-es 
méret arányban.

A felszíni szennyeződés-érzékenységi térképek olyan céltér
képek, amelyek a területre vonatkozó földtani, vízföldtani, 
mérnökgeológiai adatokat egy jellegzetes tulajdonság - a fel- 
szinközeli kőzetek vízáteresztő képessége - szempontjából 
csoportosítják és azt egyszerű, közérthető formában ábrázol
ják.
Az ábrázolás színezéssel és szám megjelöléssel történik.
A sötétpiros szin /1./ a nyilt karsztokat jelöli, a világos 
piros /2./ a laza, porózus kőzeteket. A piros szin általában 
jó vizvezető képződményeket, felszíni szennyeződésre érzé
keny területeket jelent.
A sárga szin /3»/ gyengén vizvezető, átmeneti képződményeket X
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feltételez egy adott területen, amelyek felszíni szennyeződés
re kevésbé érzékenyek, ugyanakkor a megítéléshez szükséges a- 
datok elégtelenségét is jelentheti. A zöld szin /4./ rossz 
vizvezető, vizzárő képződményeket jelöl, amelyek felszini 
szennyeződésre nem érzékenyek. A szennyeződés-érzékenységi 
térkép 1:100.ООО-es méretarányban került megszerkesztésre. 
Egyes területeken a földtani ismeretanyag ennél részletesebb 
térkép készítésére is felhasználható lenne, másutt viszont i- 
gen kevés a rendelkezésre álló adat. A méretarány és a külön
böző megkutatottság miatt a térkép tanulmányterv szintű érté
kelésekhez használható, részletes vizsgálatot nem helyettesit,

A szennyeződés-érzékenységi térkép készítése

A szennyeződés-érzékenységi térkép készítésének módja az adott 
terület földtani ismeretességének függvénye. Komárom megye ke
leti része különböző nyersanyagkutató és térképező fúrásokkal 
viszonylag jól megkutatott. A nyugati részről kevesebb adat 
áll rendelkezésre. A szennyeződés-érzékenységi térkép alapja 
a földtani térkép, ezért első lépésként a rendelkezésre álló 
különböző méretarányú földtani térképek jelkulcsának - a cél
nak megfelelő - összevonása történt meg. Az összevonásnál a 
képződményeket elsősorban anyaguk szerint csoportosítjuk, a 
keletkezés körülményei háttérbe szorulnak.
A különböző célú és részletességű földtani térképezés adatai
nak egyeztetése néha nehézségekbe ütközik. /Pl. Esztergom é- 
pitésföldtani térképe-Dorogi medence földtani térképe/.
A szennyeződés-érzékenységi térkép szerkesztéséhez az építés
földtani térkép jól felhasználható, mert a nagyszámú fúrás, 
laborvizsgálat és talajvizszint mérés megbízható adatbázist 
jelent.
Epitésföldtani térképezés a megyében csak Esztergom térségé
ben folyt, róni a megye összterületének mintegy 4 %-&.

Az l:25.000-es és l:20.000-es nagyrészt kéziratos térképek a 
megye területének több mint felét lefedik. /Dorogi medence
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földtani térképe, Héreg-Bajna-Epöl-Uny, Csabdi-Tarján, a Vér
tes és Gerecse előterének lapjai, Kisbér-D, Bakonyszombat- 
hely-Veszprémvarsány, Bakonyezentkirély, Súr/.
A földtani térképen jelölt képződmények értékelése szennyező
dés-érzékenység szempontjából igen összetett feladat, mert a 
rétegtani egységek szerinti térképezés nem mindig követi a 
kőzetek vízáteresztő képesség szerinti elkülönülését. Az iro
dalmi adatok és a gyakorlati tapasztalatok alapján ezért elő
ször az egész megyére elkészül az összevont földtani alaptér
kép, amelyen a kőzetanyag azonossága az elsődleges. /Pl. a 
pleisztocén folyóvízi- és futóhomokot nem különítettük el./
Az igy elkészült térképet a szennyeződés-érzékenységi kate
góriák szerint színezzük ki. /Piros, sárga, zöld/. Ezek a ka
tegóriák azonban csak konkrét fúrási adatokkal kiegészítve 
/igazolva/ érvényesek, mert igy a mélység felé is követni le
het a rétegváltozásokat.

A fúrások értékelése szennyeződés-érzékenység szempontjából 
egyenként történik. A minősítésnél az egyes rétegek anyaga, 
vastagsága, repedezettsége, a rétegváltozás gyakorisága, a 
szemeloszlás alapján a vízáteresztő képesség, valamint a ta
lajvíz szintje és változékonysága jelentik a fő szempontokat. 
A jó áttekinthetőség érdekében a fúrásokat rétegoszloposan 
ábrázoljuk, és az egyes rétegeket is minősítjük. A fúrás a 
domináns réteg vízáteresztő képessége alapján kerül valame
lyik szennyeződés-érzékenységi kategóriába.
Adott esetben igy könnyen visszakereshető, hogy egy terület 
szennyeződés-érzékenységét milyen fúrási adatokból állapítot
tuk meg.
Az egész megyében közel 4000 db fúrást értékeltünk. A megye 
területe 2250 km^, igy átlagban csaknem 2 fúrás jut egy Inne
re.
A térkép szerkesztéséhez felhasznált fúrások különböző célt 
szolgáltak /barnakőszén- bauxit- építőanyag- ásványbányászati 
nyersanyag- és vízkutató, valamint földtani és építésföld
tani térképező/, ezért különösen a felszihközeli rétegek le-
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Írása és vizsgálatának részletessége igen eltérő. Az elmúlt 
években beindult Kisalföldi komplex földtani térképezés kere
tében végzett fúrások már egységes irányelvek alapján kerül
tek lemélyítésre, illetve feldolgozásra, Így a környezetföld
tan speciális igényeinek is megfelelnek. 1982-ben - amikor 
Komárom megye felszíni szennyeződés-érzékenységi térképe ké
szült - még csak a Győr-D-i lap sekélyfúrásai mélyültek le, 
amelyek közül a Komárom megyére esőket a szerkesztéshez fel
használtuk.

Az egész megyére 1:100.ООО-es méretarányban elkészült az ér
tékelt fúráspont térkép, amelyet összevetve az összevont föld
tani alaptérképpel alakult ki a szennyeződés-érzékenységi tér
kép. Ennek felhasználásakor különböző módosító tényezőket is 
figyelembe kell venni /talajvizszint, árvízi és belvízi öblö- 
zetek, aláfejtettség, felszínmozgások, meddőhányók, különböző 
morfológiai elemek/, amelyek a földtani felépítéstől függet
lenül jelentős mértékben befolyásolják egy adott terület 
s zennye z ődé s-é rz ékenys égé t.

A megyében előforduló képződmények szennyeződés-érzékenysége

Először az egyes szennyeződés-érzékenységi kategóriákba sorol
ható földtani képződményeket ismertetjük, majd a térkép szer
kesztése során felmerült helyi jellegű és általános problémá
kat részletezzük a kőzetek földtani kora szerinti sorrendben.

Felszíni szennyeződésre érzékeny, karsztviztároló vagy karsz
tosodásra hajlamos képződmények. /Sötétpiros szín /1./. A 
mezozóos karbonátos kőzetek alkotják ennek a kategóriának a 
döntő részét. Ezek közül is a dachateini mészkő és a fődolo
mit a legnagyobb felszíni elterjedési. A jura mészkő is ide 
sorolható, amennyiben kapcsolatban van a karsztviztárolóval.
A kréta időszaki képződmények - amelyek a Gerecse É-i részén 
elterjedtek - nagyrészt márgás, homokköves kifejlődésüek, e- 
zért ebben a kategóriában csak elvétve fordulnak elő. Az
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eocén rétegek igen változatosak, - a mészkőtől az agyagig 
minden átmenet előfordul - ezért különös gondot fordítottunk 
a valóban karsztosodásra hajlamos, tiszta mészkő elkülöníté
sére. A miocén szarmata emeletbeli durvamészkő gyakran agya
gos, homokos, és márga vagy agyagrétegek tagolják. A szennye
ződésre erősen érzékeny, karsztosodásra hajlamos részek le
határolása csak konkrét adatok, vagy a helyszín ismerete a- 
lapján lehetséges. Végül ebbe a kategóriába került - bár jel
legében különbözik az előbbiektől - a pleisztocén édesvízi 
mészkő is, /a Gerecse és a Duna között/ mert vizvezetése in
kább a karsztos kőzetekhez hasonlítható és közvetlenül kap
csolatban lehet a triász képződményekkel. /Pl. Szomódtól 
ÉHY-ra/.

Felszíni szennyeződésre érzékeny, porózus kőzetek alkotják a 
következő szennyeződés-érzékenységi kategóriát, amelyet vilá
gos piros színnel /2./ jelöltünk. Pleisztocén és holocén fo
lyóvízi üledékekkel, futóhomokkal borított területek tartoz
nak ide, továbbá a pannonjai és oligocén homok, laza homokkő.
A lösszel fedett területek egy része is ide sorolható, ameny- 
nyiben a homoktartalom és a vizvezető képesség indokolja est.
Általában a 10"^ cm/sec illetve ennél nagyobb vízáteresztő 
képességű kőzetek mér jó vizvezetőnek minősülnek, ezért a 
szennyeződésre érzékeny kategóriába kerülnek. A földtani tér
képen folyóvízi homoknak jelölt területen természetesen több 
olyan fúrás is lehet, amely átmeneti vagy agyagos képződmé
nyeket harántolt. Ilyen esetben a pontszerű adatokat kell fi
gyelembe venni.

A felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny, gyengén vizvezető 
képződményekkel jellemezhető területeket sárga színnel /3./ 
jelöltük. Ugyanakkor az adatok hiányosságát és a megítélés 
bizonytalanságát is csak ezzel az átmeneti kategóriával tud
juk kifejezni. A sárga szin részletes kutatás esetén pirosra 
és zöldre is változhat. A kategória legjellegzetesebb képzod-
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nénye a lösz, amennyiben homo let art alma nem túl nagy és nem 
makro porózus. Általában a kőzetliazt ás Iszap «frakcióval jel
lemezhető Üledékes kőzetek tartoznak a szennyeződésre kevésbé 
érzékeny képződmények közé, amelyeknek vízáteresztő képessé
ge 10-4 cm/sect illetve ennél kisebb. A negyedidőszaki kép
ződmények közül még az agyagos homok, agyagos iszapos lejtő- 
törmelék is ide sorolható. A vulkáni eredetű kőzetek értéke
lése víztároló képességük és a földtani környezetben elfog
lalt helyük szerint történik, Így több kategóriában is sze
repelhetnek.
A felső pannóniai rétegek - amennyiben fúrási adat nincs - 
szintén sárga színnel jellemezhetők, mert a homok, kőzet
liszt és agyag igen sűrűn váltja egymást. Az oligocén homok
kő és konlomerátum, és bizonyos esetekben az eocén és kréta 
márga, homokkő, konglomerátum is ebbe a kategóriába tartozik. 
A földtani térképen jelölt képződmény önmagában csak akkor 
képezi a besorolás alapját, ha a környéken fúrási rétegsor, 
vagy egyéb vizsgálati adat nem áll rendelkezésre.

A felszíni szennyeződésre nem érzékeny, rossz vizvezető, víz
záró képződményeket zöld színnel /4./ jelöltük. Az ide tarto
zó kőzetek általában vizet nem tárolnak és bennük a viz nem, 
vagy csak igen lassan mozog. Agyag, agyagmárga löszös agyag 
a legjellegzetesebb ezek közűi. A kréta időszaki márga homok
kő, konglomerátum - amennyiben kellően tömör, nagy vastagságú 
és vizet nem tárol - szennyeződésre nem érzékeny. Ugyanígy 
bizonyos esetekben az andezit és andezittufa is. A zöld szín 
alkalmazása feltételezi, hogy tektonikai elemektől mentes, 
nyugodt településű, kevésbé repedezett kőzettípusokból áll a 
rétegsor. Ha karsztviztároló kőzetek felett szennyeződésre 
nem érzékeny rétegek települnek, akkor külön figyelmet érde
mel annak eldöntése, hogy milyen vastag viz zéró réteg nyújt 
kellő védelmet a felszínről történő beszivárgás ellen. A bá
nyavizemé lése к depressziós hatása csak fokozza a kérdés je
lentőségét.
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Az egyes képződmények, földtani tájegységek jellemzése fel
színi szennyeződés-érzékenység szempontjától a kőzetek föld
tani kora szerinti sorrendben történik. Elsőként a triász idő
szak karbonátos képződményei keltűnek sorra, melyek nagy fel
színi elterjedésüknél, illetve karsztviztároló képességüknél 
fogva kiemelkedő jelentőségűek. A Vértes, Gerecse, Pilis, va
lamint a Dorogi medence triász rögei legnagyobbrészt dach- 
steini mészkőből és fődoloritból épülnek fel.
Ezen képződmények megítélése szennyeződés-érzékenység szem
pontjából viszonylag kevés gondot okoz. Pelszinen, vagy né
hány m törmelék alatt mindenképpen a szennyeződésre érzékeny 
/1/ kategóriába kerülnek. Ugyanez a helyzet, ha a karszt fe
lett vastagabb, de jó vizvezető, porózus kőzetek települnek, 
hiszen ilyenkor is akadálytalanul a karsztba szivároghat a 
felszínről a viz. Löszös, agyagos fedő esetén a részletes fú
rási adatok döntik el, hogy a terület melyik kategóriába ke
rül. A fedett karsztok vizsgálata különösen a bányavizemelé- 
sek körzetében igen fontos.

A jura időszaki képződmények csak a Gerecse É-i részén el
terjedtek, ezen kivül csak néhány kisebb kibúvásuk van. /Pi
lis, Dorog környéke, Tata/. Vízföldtani szempontból aláren
deltek. A triász karsztviztárolókkal való, többnyire közvet
len kapcsolat miatt - a kellő biztonság érdekében - a szeny- 
nyeződésre érzékeny Д /  kategóriába került a jura rétegek zö
me. Déhány esetben, amikor a karszttal való kapcsolatuk sem 
vízszintes, sem függőleges irányban nem valószinüsithető, a 
szennyeződésre kevésbé érzékeny /3/ kategóriában is szerepel
hetnek. /Pl. a Gerecse É-i részén kréta márga és homokkő ré
tegek közül előbukkanó kisebb jura foltok.

A kréta időezaki képződmények jellegzetes előfordulási terü
lete a Gerecse É-i része. Ezenkívül csak Vértessomló és Tata 
térségében találhatók a felszínen. A gerecsei kréta kifejlő
désben is különbözik a két utóbbitól, ezért szennyeződés-ér
zékenység szempontjából is más kategóriában szerepel. A gere-
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ősei alsó kréta nárga és homokkő rétegvizet csak elvétve tar
talmaz, viznyerésre nem alkalmas. Az összletben agyagos, me
szes kötőanyagú betelepülések gyakran előfordulnak. Összessé
gében gyakorlatilag vízzárónak tekinthető, ezért nagyrészt a 
szennyeződésre nem érzékeny /4/ kategóriába került. ITéhány 
kisebb forrás az agyagos márgás kréta képződmények és a fedő 
lösz határán fakad, ami szintén a kréta rétegek vizzáróságát 
bizonyitj a.

Vértessomló és Tata térségében a kréta mészkő kapcsolatban le
het a főkarsztviztároló triász kőzetekkel, ezért a szennyező
désre érzékeny /1/ területek között szerepel.

Az eocén képződmények változatosságára jellemző, hogy mind a 
négy szennyeződés-érzékenységi kategóriában előfordulnak. 
Peltártságuk igen jó, hiszen a nagy múlttal rendelkező barna
kőszén medencékben mindenütt eocén barnakőszenet fejtenek és 
a több évtizedes kutatási tevékenység során igen nagymennyi
ségű földtani ismeretanyag halmozódott fel. Szennyeződésre 
érzékeny /1/ karsztos képződmény a Tatabányai medencében az 
Alveolinás mészkő, amely a széntelep fedőjében található és 
önálló víztároló. A felszínen, illetve felszinközelben leg
gyakrabban előforduló márga, mészmárga, agyagmárga az agyag- 
tartalom függvényében a /3/ vagy a /4/ szennyeződés-érzékeny
ségi kategóriába tartozik. A Sztriatuszos laza homokkő, ho
mokos márga porózus, jó vizvezető anyag, igy szennyeződésre 
érzékeny /2/.

A nagyszámú fúrás ellenére az eocén kőzetek vizáteresztő ké
pesség szerinti osztályozása igen bonyolult feladat, és a- 
nyagvizsgálat hiányában sok szubjektív elemet tartalmazhat.

Az oligooén-alsó miocén jellegzetes formációi mind felszínen, 
mind a negyedidőszaki képződmények alatt igen elterjedtek.
A Csatkai Kavics Formáció inkább a megye Ш Т -i végén elter
jedt. Vastagsága többszáz m  és igen változatos felépítésű.
Az agyag és agyagmárga szennyeződésre nem érzékeny /4/. A ho-
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makkó és konglomerátum gyenge víztároló képessége miatt szeny- 
nyeződésre kevésbé érzékeny /3/. A Csatkai Formáció igen gyen
ge vizadó képességű, csak kavics-konglomerátum bázisrétegei 
tárolhatnak vizet, melynek mennyisége a fekti minőségétói függ. 
Felszínen levő rétegeit csak akkor jelöltük szennyeződésre ér
zékenynek /2/, ha fúrási adat vagy feltárás /pl. kavicsbánya/ 
indololta ezt.

A Mányi Homok- és Hárshegyi Komokkó- és a Kiscelli Agyag For
máció a megye K-i felében igen elterjedt felszínen és fúrás
ban egyaránt. A Mányi Homok Formáció és a Hárshegyi Homokkő 
Formáció rétegeiben tárolt viz mennyisége csekély, a Kiscelli 
agyag pedig vizzáró összlet. A Dorogi medencében viszonylag 
nagy a szennyeződésre nem érzékeny területek aránya, ami a 
felszínen levő oligocén agyagos, márgás képződményeknek kö
szönhető.

A miocén képződmények közül a vulkánitok a legnagyobb terüle
ti elterjedésüek. Zömmel amfibolandezitből, andezitagglomerá
tumból és tufából állnak. Bár korban különböznek az előbbiek
től, mégis itt említjük meg a gránátos biotitdácitot és rio- 
dácitot, amelyek a Lencsehegyen és Pilisszentlélek közelében 
vannak a felszínen. A vulkánitok szennyeződés-érzékenysége 
igen változó. Az andezit, dácit repedéseiben, hasadékaiban 
kisebb-nagyobb mennyiségű viz áramolhat. Szélsőséges esetben 
a karsztviztárolóval is kapcsolatban lehetnek /Lencse-hegy/. 
Ugyanakkor a tufa mállott, agyagos részei vizzáróak. A vul
káni képződmények szennyeződés-érzékenységére vonatkozóan 
Komárom megyében kevés a közvetlen, helyi adat, ezért megíté
lésük nagyrészt analógiákon alapul és szubjektív elemeket tar
talmazhat.

A szarmata emeletbeli durvamészkő, márga, homokból álló össz
let elterjedése Uny-Máriahalom és Gyermely-Szomor térségére 
korlátozódik. A földtani térképezés során mélyült kézifúrások
nak csak a negyedidőszak alatti képződmények elérése volt a 
célja, igy a szarmata rétegek megismerését csak kismértékben
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tették lehetővé. Dhy-Uárishalom térségében mészkő és homokos 
padokkal tagolt agyag települ a felszínen, illetve vékony 
törmelék alatt, a Gyermely-Szomori részen pedig mészkő. A 
szarmata képződményeket átharántolt fúrások szerint felül ál
talában mészkő, alatta pedig agyag, márga, agyagmárga és ho
mokkő települ. A mezozóos karsztviztárolókkal a kapcsolat nem 
valószinüsithető. A szarmata mészkő ennek ellenére a szennye
ződésre érzékeny /1/ kategóriába került, mert karsztosodásra 
hajlamos és források is fakadnak belőle. A homokos padokkal 
tagolt agyag a szennyeződésre kevésbé érzékeny /3/ kategóriá
ba sorolható, mert az adatok kevésnek bizonyultak a vizzáró- 
ság megállapításához.

Az alsó- és felső pannonjai képződmények a megye ÍÍY-i felében 
elterjedtek, felszínen is gyakoriak. Az alsó pannonjai réte
gek /agyag, agyagmárga, aleurit/ szennyeződésre nem érzéke
nyek /Kisbér térsége/. A felső pannonjai üledékek rendkívüli 
változatosságuk és rétegviztároló képességük miatt külön fi
gyelmet érdemelnek. A homoktól az agyagmárgáig minden átmenet 
előfordul, ennek megfelelően a 2, 3, 4, szennyeződés-érzékeny
ségi kategóriák alkalmazhatók. A szennyeződésre kevésbé érzé
keny /3/ kategória jellemzi legjobban a felső pannóniai réte
geket. Egyrészt az adathiány és a változatosság miatt, más
részt a részletes kutatások is ezt az eredményt hozták. /Pl. 
XTeszmély környéke, ahol a felső pannon képződmények tégla
agyagnak nem alkalmasak, ugyanakkor a homok túl agyagos/

A negyedidőszaki üledékek területi aránya a legnagyobb, ennek 
megfelelően, szennyeződés-érzékenység szempontjából is kiemel
kedő jelentőségűek.
Az építőipari nyersanyagkutató, vízkutató, síkvidéki térképe
ző és talajmechanikai fúrások szerepe éppen a negyedidőszaki 
képződmények környezetföldtani kutatásánál kerül előtérbe, 
hiszen ezek részletesebb, gyakran anyagvizsgálaton alapuló 
meghatározást tesznek lehetővé. A negyedidőszski üledékek há
rom kategóriába tartoznak szennyeződés-érzékenység szempont
jából /2, 3, 4/, melyek közül az első kettő a leggyakoribb.
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A szennyeződés-érzékenységi térkép szerkesztésénél a tektoni
kai elemek igen fontos szerepet játszanak. Az alaphegységig 
vagy a rétegvizet tartalmazó kőzetekig hatoló vetők, törés
vonalak mentén fellazult zónák alakulnak ki, amelyeken át - 
a képződmény vizáteresztő képességétől függetlenül - a mélység 
felé szivároghat a szennyeződés.
A medrében különösen a Gerecse DK-i előtere ilyen tektonikai- 
lag erősen igénybe vett terület.

A Komárom megye felszini szennyeződés-érzékenységi térképe a 
földtani megkutatottság változása /új nyersanyagkutató fúrá
sok, földtani térképezés/ következtében részben vagy egész
ben módosulhat, átszerkesztésre kerülhet.
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?ACEPOLLUTIOIT - SEITS IB H I  7Y OP P.OCK TYPES HEAP. THE SUP?
e : couiity koiiapoi!

Ferenc Kneifel*

The geological formations near the surface are classified in 
four groups by the surface pollution-sensibility maps which 
are the indispensable special maps of the environment geolo
gical prospecting.

1. tfater conducting, carstic formations sensible for surface 
pollution

2. Water conducting, porous formations sensible for surface 
pollution

3. Slightly water conducting formations less sensible for 
surface pollution

4. Watertight formations not sensible for surface pollution

The starting base of design is the geological map which 
compared with the drilling point map renders the pollution 
sensibility map. To the single pollution-sensibility 
categories the following formations belong in the area of 
county Komárom.

1. Triassic limestone and dolomite and directly connecting to 
this the Jurassic and Cretaceous limestone. Che mountains 
Vértes, Gerecse, Pilis and the smaller hills of the Dorog- 
basin are consisting of mostly such formations which are 
on the surface or with the water permeable cover together 
sensible for pollution. Here can be enlisted the Eocenic 
and Sarmatian limestone and the Pleistocene sweatwater 
limestone too.

2. Generally the loose and porous rocks belong to here. Cn 
the terraces of the Danube and side valleys, further on on

* Hungarian State Geological Institute

31



the areas covered with flying sand and loessy sand is this 
category characteristic. In smaller spots Oligocenic sand, 
gravel, loose sandstone occurs too which are sensible for 
pollution.

3. The most characteristic formations of the category are the 
sedimenta! rocks with fine detritus consisting of rockflour 
and silt fractions. To this category belong the loess, the 
Pannonian rockflour, clayey sand, further on the Cretaceous 
and Eocenic sandstone and conglomerate and the Oligocenic 
sandstone and conglomerate. In some cases the Uiocene 
vulcanites too.

4. The formations known as watertight belong to here generally. 
The marl from the Cretaceous period, the clay marl and in 
certain cases the sandstone /Gerecse/, the Eocenic clay, 
marl, claymarl /Tatabánya, basin of Dorog/, the Oligocenic 
and bower Pannonian clay is the most characteristic.
Further on the strata from the Upper Pannonian and Quarter 
period are often of clayey development too, so they belong 
also to this category.
The tectonic elements are very important with the judgement 
of the pollution sensibility because along the breaks and 
faults the pollution can infiltrate to the depth independ
ently from the stone material.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ЕШПОВЕРХНОСТНЬХ ТИПОВ ПОРОД 
В ОБЛАСТИ КОМАРОМ 
Ференц КНЕЙФЕЛХХ

Карты чувствительности к поверхностному загрязнению - 
являющиеся необходимыми целевыми картами исследования геоло
гии окружающей среды - зачисляют близповерхностные отложения 
в четыре группы:
1. Чувствительные к поверхностному загрязнению, водоносные, 

карстовые отложения.
2. Чувствительные к поверхностному загрязнению, водоносные, 

пористые отложения.
3. Менее чувствительные к поверхностному загрязнению, слабо 

водоносные отложения.
4. Не чувствительные к поверхностному загрязнению, водо

упорные отложения.
Исходной основой черчения является геологическая карта, 

которая в сопоставлении с картой точки скважины дает карту 
чувствительности к загрязнению.

На территории области Комаром к отдельным категориям 
чувствительности к загрязнению относятся следующие отложения
I. Триасовый известняк и доломит и непосредственно связанные 

с ними известняк юрского и мелового периода. Небольшие 
возвышенности Вертеш, Герече, Пилиш и Дорогского бассейна 
состоят большей частью из таких отложений, которые чувст
вительны к загрязнению на поверхности или с водонепрони
цаемой кровлей. Сюда зачислимы эоценовый и сарматский из
вестняк, а также и плейстоценовый пресноводный известняк.

X Венгерский Государственный Геологический Институт /МА5И/
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2. Сюда относятся, как правило, рыхлые, пористые породы.
Эта категория характерна на террасах Дуная и его боковых 
долин, далее на территориях, покрытых летучим песком, 
лёссовым песком. Небольшими пятнами встречаются олигоце- 
новый песок, гравий, рыхлый песчаник и эоценовый песок- 
песчаник, которые чувствительны к загрязнению.

3. Наиболее характерными отложениями категории являются
. мелкоэбломсчные осадочные породы, состоящие из каменной 
муки и суглинка. Сюда относятся еще лёсс, панконская 
каменная мука, глинистый песок, а кроме этого и конгломе
раты мелового и эоценоього песчаника, а также конгломерат 
олигоценозого песчаника. В определенных случаях и миоце
новые вулканиты.

4. Сюда, как правило, относятся отложения, известные как 
водоупорные. Наиболее характерными являются мергель, гли
нистый мергель и в определенных случаях песчаник /Герече/ 
мелового периода, глина, мергель, глинистый мергель 
/Татабаня, Дорогский бассейн/ эоценового периода, ояиго- 
ценовая и нлжке-паннонская глина. Кроме этого верхне- 
паннонскле сдой и слои четвертичного периода часто бывают 
глинистыми, поэтому они относятся и в эту категорию.
Тектонические элементы очень важны при оценке чувствитель
ности к загрязнению, так как вдоль разрушений, сбросов 
загрязнения могут инфильтроваться в глубь независимо от 
материала породы.
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