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2. Radon és az emberi környezet

2.1 A radon geológiai eredete
2.1.1 A természetes radioaktív sugárzások
Radioaktív sugárzás a Földön, bolygónk keletkezése óta létezik. A kozmikus (a Napból
és a még távolabbi űrből érkező) sugárzás és a földkéregből származó sugárzások az élet
kialakulását megelőzően is hatottak. Az élet sugárzási térben fejlődött ki és fejlődik ma is. A
környezetünkből a testünket ért sugárzásból eredő dózist külső sugárterhelésnek, míg a
táplálkozással vagy légzéssel, vagy a bőrön keresztül a szervezetünkbe bejutott radioaktívanyagokból eredőt, belső sugárterhelésnek nevezzük.
Mind a külső, mind a belső sugárterhelés nagy része természetes eredetű radioaktív
anyagoktól származik. A természetes radioaktív anyagok jelen vannak a környezetünkben (a
talajban, az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben és az ivóvízben). A
természetes forrásokból eredő terhelés összetevői: kozmikus sugárzás 0,3 mSv, földkéregből
külső 0,5 mSv, földkéregből belső 1,6 mSv, azaz összesen 2,4 mSv effektív dózis évente.
A természetes forrásokból eredő sugárterheléshez adódnak még hozzá a mesterséges
források. A mesterséges források között vannak olyanok, amelyek korábbi műveletek,
események következményei, ezekkel a továbbiakban is kényszerűen együtt kell élnünk a
sugárzó izotópok lebomlásáig. Közülük a legnagyobb hatást ma is a korábbi felszíni és
légköri atomfegyver-kísérletek gyakorolják, a fegyverkísérletek során elsősorban szén-14,
cézium-137, stroncium-90 és cirkónium-95 izotópok szóródtak szét az egész Földgolyón.

4

2.1.2 A radon tulajdonságai
A Földön élő embert érő természetes radioaktív sugárzás biológiai hatásának kb. 54%-a
a radontól és leányelemeitől származik. A radon egy radioaktív nemesgáz, amely a rádiumból
keletkezik α bomlással.
A radioaktív bomlási sorok közül az urán és a tórium bomlási sorában is előfordul.
Izotópjai a toron (220Rn) és az aktínion (219Rn), felezési idejük 55 és 3,9 másodperc, és a
leghosszabb élettartalmú 222Rn, melynek felezési ideje 3,82 nap. A radon α-bomló izotóp.
Keletkezése:
226
88

4
Ra 
→ 222
86 Rn + 2 He

222
86

4
→ 218
Rn 
84 Po + 2 He

Bomlása:

2.1.3 A radon geológiai eredete
Az emberi környezetben a

222

Rn a leggyakoribb, mert a talajban ugyan toronból van a

legtöbb, de diffúzióhoz idő kell, és előbb elbomlik, minthogy kijusson a talajból. Az
aktinionnak még rövidebb a felezési ideje, így ugyanerre a sorsra jut, ráadásul az
anyaeleméből sincs sok.
A radon szülőelemei jelen vannak a földkéreg kőzeteiben és a talajban, így a kéregben
folyamatosan termelődik a radon. A levegő radontartalma elsősorban a talajszint alatt lévő
földtani képződmények urán-/rádiumtartalmától függ. A hazai kőzetek átlagos urántartalma
0,5-5,0 g/tonna között mozog. (Tóth Eszter, 1999) A magasabb értékek az idősebb fekete
(szerves anyagban dús) agyagokhoz, agyagpalákhoz, valamint a savanyú magmás kőzetekhez
(gránitok, riolit) kapcsolódnak. A radon jelentős részben járulékos ásványokban jelenik meg
(pl. monacit, ilmenit, rutil, xenotim, allanit). Az ásványok mikrorepedésein keresztül a radon
egy része kiszabadulhat, és a törési zónák mentén a felszínre juthat. A felszálló gázok és vizek
is megkönnyíthetik a radon transzportját. (Nagy, G.Sólymos, Balogh, Szabó, Molnár, 2000)
Eszerint magasabb radonszintet várhatunk az idősebb kőzetekből felépülő hegy- és
dombvidéki területeken, és törési zónák mentén fekvő településeknél. Ezt az egyszerű képet
több tényező is befolyásolja:
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•

A kőzeteket utólagosan átjáró hidrotermális oldatokból kiváló anyagok az
urántartalmat jelentősen megemelhetik (ilyen az andezites vulkanitok területe).

•

Oxidatív viszonyok között az uránvegyületek könnyen oldódnak, reduktív
környezetben viszont oldhatatlanok, kicsapódnak. Ez a folyamat kicsiben mindenhol
lejátszódik. A talajvízszint felett oxidáció történik, alatta redukció. Nagyban ez a
folyamat a homokkő típusú urántelepek előfordulásait hozza létre. Ilyen eredetű a
mecseki uránérc is, ott a felsőpermi zöld homokkő összletben másodlagos
uránércesedés van. (Tóth Eszter, 1999)

A kőzetek urántartalma a radonkoncentráció kialakulásának nélkülözhetetlen eleme, de nem
kizárólagos.
A radon diffúzióval és konvektív áramlással mozog a talajban. A nagy permeabilitással
rendelkező kőzetek, illetve talajok megkönnyítik a radon transzportját. Finomszemcsés
talajokban a horizontális permeabilitás tízezerszer nagyobb, mint a vertikális, különösen ott,
ahol a talajok jelentős mennyiségben tartalmaznak agyagásványokat. A radon áramlását tehát
a kőzet porozitása, a geológiai jellemzők és az időjárási viszonyok is befolyásolják. Amíg
száraz agyagos talajban a repedéseken keresztül képes kidiffundálni a radon, addig nedves
időben az agyag megduzzad, és a radont visszatartja. A kőzeteket, például a gránitot, érő
felszíni és kémiai mállás hatására erősen murvásodhatnak, ami szintén elősegíti a radon
kiszabadulását. Amíg diffúziós úthossz szilárd testekben (ilyenek a talajszemcsék) a
esetén a néhány cm-től akár néhány méterig is terjedhet, addig

220

222

Rn

Rn esetén csak néhányszor

tíz cm. Ezért gyakoribb a 222Rn, mint a 220Rn.

2.2 Radon a levegőben
A radonkoncentráció az emberi környezet egyes helyein igen változó lehet. A talajban
az értékek elsősorban a talaj minőségétől, összetételétől és porozitásától függnek. A felszíni
vizek és a földgáz eredetű aktivitás-koncentrációk kisebbek. A talaj, víz, földgáz eredetű
radioaktivitás-koncentrációk bányákban, alagutakban, fürdőkben akár nagyságrendekkel
nagyobbak lehetnek, mint a szabadban mérve.
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A lakások radon koncentrációja a mérsékelt égövben főként a talajból származik. A
radon kisebb hányada érkezik diffúzióval (15%), a nagyobb hányadot (45%) általában
nyomáskülönbség által szívott talajlevegő hozza magával a nyílásokon keresztül.
Az építőanyagból kidiffundálva mintegy 20%, a külső levegőből bediffundálva 17%, a vízből
2%, a konyhai gázból 1% érkezhet. (Marx György, 1996)
A földfelszínen át kikerülő radon a levegővel felhígul. Jelentősen nagyobb radonszint
akkor alakul ki, ha egy zárt térbe kerül. Ilyenek a föld alatti barlangok, házak és lakószobák.
Ha csökken a szelőztetés mértéke, akkor tovább nő a radonkoncentráció.
A radont belélegezzük, majd kilélegezzük. De a radon egy sor rövid felezési idejű
radioizotóppá bomlik el. Az első négy radon-bomlástermék, a 218Po, a 214Pb, a 214Bi, és a 214Po
rövid életidejű termékek, felezési idejük kisebb 30 percnél. A

210

Po a radonsorozat

tulajdonképpeni végterméke, mert felezési ideje 22,3 év. Az egészségi hatásokat főleg ezek a
bomlástermékek okozzák és nem a radon maga. A bomlástermékek fémionok, ráülnek a
lebegő porszemekre, belélegezve a tüdő falára tapadnak. Elsősorban a

218

Po és a

214

Po a

légveszélyesebbek, mert ezek α sugárzóak. A megtapadt részecskék alfa részekkel bombázzák
a hörgőhám legsugárérzékenyebb, oszló sejtrétegét, valamint a kiválasztó sejteket, illetve ezek
sejtmagját. Az alfa-részecskék hatótávolsága élő szövetben 30 µm körül van, tehát a bőrt
borító elhalt hámsejtek már felfogják a radon sugárzásának jelentős részét. Ezért a légköri
radon kizárólag a tüdőre jelent veszélyt, más szövetek, szervek károsodása szinte teljesen
kizárható. Az α bomlás egy rövid hatótávolságú, de nagy energia átadással járó bomlás. Ha a
nagyenergiájú sugárzás következtében a sejt elpusztul, nem történik különösebb baj, a sejtet a
szervezet pótolja. De egy túlélő sejt átalakulhat daganatos sejtté, ami a hörgőrák
kialakulásához vezethet. A radon és a bomlástermékek a tüdő hólyagocskáin keresztül
bekerülhetnek a véráramba is, ezáltal eljuthatnak a test bármely részére. A nagyfokú
felhígulás és a kis mennyiség miatt viszont ennek már nagyon kicsi az egészségkárosító
hatása. (Köteles, 1994)
A rövidéletű radon bomlástermékek belégzéséből eredő sugárterhelés egészségkárosító
hatása az, hogy megnöveli a halálos kimenetelű tüdőrák kialakulásának valószínűségét. Ezt
urán-, szén- és különböző ércbányászok körében végzett felmérések, valamint állatkísérletek
egyértelműen bizonyították.
A lakosság sugárterhelésének körülbelül a felét a radon és rövid felezési idejű
bomlástermékei okozzák, melyek mindig jelen vannak a lakóhelyiségek légterében és kisebb
koncentrációban a szabad levegőben is.
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A szabad levegőn mért radon aktivitás-koncentráció mérsékelt égövi világátlaga 5 Bq/m3, a
radon szobalevegőben mért aktivitás-koncentrációjának mérsékelt égövi országokra jellemző
éves átlagértéke 50-60 Bq/m3 körül van, ez azonban országonként és településenként (a helyi
geológiai adottságok, éghajlat, építkezési és egyéb szokások különbségei miatt) erősen eltérő
értékekből származik.
Világszerte

egyre

nagyobb

erőfeszítéseket

tesznek

a

lakóhelyiségekben

és

munkahelyeken létrejövő radon-szintek felmérésére, a radon-koncentráció csökkentését célzó
technológiák kifejlesztésére. Magyarországon először Mátraderecskén lettek figyelmesek arra,
hogy a levegőnek jóval nagyobb a radonkoncentrációja, mint máshol. Voltak olyan
lakóházak, ahol az évi átlagos radonkoncentráció meghaladta a 800 Bq/m3-t, Magyarországon
a házakban megengedhető radonszint 800 Bq/m3, így azokat a házakat mentesíteni kellett.
1994 szeptemberétől napjainkig egy nagyszabású radonszint felmérési programot végeztek,
RAD laboratórium, az egész ország területén, mintegy 15000 helységben. A mérések
eredményül azt adták, hogy a hazai lakóépületek légterének átlagos radonkoncentrációja 55
Bq/m3, ami igen széles tartományban, 20 és 220 Bq/m3 határok között változik. Az átlagosnál
„magasabb” községek (a községek középértékét nézve) a Mecsek környékén és az Északiközéphegység területén, valamint a Velencei-hegységben vannak. (Tóth Eszter, 1999)

2.3 A vizek radontartalma
A radonatom, mivel kiterjedt elektronburokkal rendelkezik, ezért könnyen polarizálható
és így jól oldódik a vízben. Így a természetes vizek a radont oldva aktívakká válnak. Az
ivóvízzel és a táplálékkal együtt a radon és leányelemei bekerülhetnek a gyomorba is. A nagy
mennyiséget tartalmazó ivóvizek jól becsülhető sugárdózist jelentenek a gyomor számára. A
gyomor mellett a bőrhám oszló sejtrétegének sejtjei is sérülhetnek, amikor a radon és
bomlástermékei a bőrfelületen elbomlanak.
A vízminták radontartalmának meghatározásával azért érdemes foglalkozni, hogy az
ivó, és ásványvizek radontartalmából eredő sugárterhelést megbecsüljük, valamint a
lakáslevegő

Rn-tartalmának

megbecsüléséhez

is

fontos

információ.

Másrészt

a

radonkoncentráció vizsgálatával több alkalmazási lehetőség is felmerül.
A radon az egyedüli radioaktív nemesgáz, amely nem lép kémiai reakcióba földbeni
környezetével, legyen az kőzet, gáz vagy víz. Ezért lehet felhasználni a radont földtudományi
vizsgálatokban.
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Egy alkalmazási lehetőség például a geológiai törésvonalak kutatása a talajgáz
radontartalmának mérésével. A gáz a törések mentén könnyebben tud szivárogni. Ezeken a
helyeken a környezetéhez képest a felfelé áramló gáz hatására a felszín közelében egy adott
mélységben megnövekszik a
nagyszámú talajgáz

222

222

Rn aktivitáskoncentrációja. Területileg egyenletesen eloszló

Rn-tartalom méréséből azt várhatjuk, hogy azok kirajzolhatják

geológiai törésvonalak elhelyezkedését.
Már kutatások folynak arról is, hogy esetleg földrengéseket is előre lehet jelezni a
radonkoncentráció változásának a segítségével. Nagyobb földrengések előtt a sziklákban
feszültségek jönnek létre, aminek hatására apró repedések keletkeznek. A mikrorepedések
megnövelik a radon felszínre jutását. Kína és India földrengés-veszélyeztetett területein
megfigyelték, hogy talaj és talajvíz radon mennyisége kétszeresére, háromszorosára szökött
fel a rengés előtt egy-két nappal. (Virk, Vastagh, 2002)
A radon a gyógyászatban is jelentős szerepet kap: a radon tartalmú fürdők jó hatással
vannak a szív- és érrendszeri, a légúti, a bőr, a központi idegrendszer, valamint (fogyasztva)
az emésztési rendszer megbetegedéseire, s a radon és a leányelemei által kibocsátott aktivitás
gyógyhatása még a kezelés befejezése után is érzékelhető.
Természetesen gondos orvosi felügyelet és pontos adagolás szüksége a gyógyítás során,
nehogy kárt okozzon a terápia.

2.4 A méréseim motivációja
Szakdolgozatom célja a Mecsek és környéke területén található források
radontartalmának feltérképezése, és a területeken található földtani képződményekkel történő
összehasonlítás, valamint a felszín alatti vizek áramlásaival való kapcsolat vizsgálata. Mivel a
Mecsek hazánk egyik legbonyolultabb felépítésű vidéke, ezért több kisebb területről
gyűjtöttem a vízmintákat. Így a hegység egészéről kaptam egy radon eloszlást. A Mecsekben
öt területről vettem vízmintákat: Kisújbánya (1. ábra), Hosszúhetény (3. ábra), Mánfa (2.
ábra), Cserkút – Kővágószőllős (2. ábra) és Pécsvárad – Zengővárkony (3. ábra). Az utóbbi
két terület azért is érdekes, hiszen Kővágószőllősön működött az uránbánya, PécsváradZengővárkony területén, pedig egy részletes elemzés készült a felszín alatti vizek áramlási
képéről.
A területek átfogó térképen történő elhelyezkedését a 4. ábra mutatja, a források
részletes pozícióját a zárójelben lévő ábrák mutatják.
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3. A Mecsek geológiai áttekintése

3.1 A Mecsek ősföldrajza
A Mecsek röghegységtömege alig észrevehető átmenettel emelkedik ki a TolnaiBaranyai-dombvidékből. Hazánk egyik legbonyolultabb felépítésű hegysége.
A mai felszín fő vonásai két időszakban, a földtörténeti ókorban (590 millió évtől 248
millió évvel ezelőttig) és a középkorban (248 millió évtől 65 millió évvel ezelőttig) alakultak
ki. A variszkuszi hegységrendszer képződése során a karbonban (505 millió évvel ezelőtt)
alakult ki a gránitból, gneiszből és kristályos palákból álló alaphegység. A felső karbonban az
idősebb kőzeteket erős mozgások érték, hatásukra vetődések, pikkelyezések, majd
kiemelkedések jöttek létre. Ezután a területen intenzív lepusztulás vette kezdetét. A kristályos
alaphegység széttöredezett, tönkösödött, a felszínen maradt kéregdarabokat elöntötte a tenger.
Kőzetei a durva konglomerátumok és a permi homokkövek, amiben Kővágószőllősnél 1954ben uránércet fedeztek fel.
A középkorban kezdett a Mecsek és a Villányi hegység mészkőtömege felgyűrődni. Az
üledékfelhalmozódás az alsó triászban (213 millió évvel ezelőtt) vette kezdetét, így jöttek
létre a permi lepusztulástermékek, lemezes, átalakult iszap- és agyagpalák. A középső
triászban a Mecsekben főként vastagpados kagylós mészkő képződött. A felső triászban a
mecseki övezetben főként folyóvízi lerakódások voltak, a tengeri üledékképződés szünetelt.
Triász mészkövek alkotják a Nyugat-Mecsek fő tömegét.
A jura időszak (144 millió évvel ezelőtt) melegebbé és csapadékosabbá váló
éghajlatának köszönhetően a süllyedő partvidéken feketekőszén-képződés indult meg. Jura
mészkőből áll a Keleti-Mecsek.
A középkor végén, kréta időszakban (65 millió évvel ezelőtt) gyűrődött fel és vált szárazulattá
a Mecsek hegység. Ez az emelkedés a Kárpátok felgyűrődésének idejére esik. Később a
Mecsek tömbje feldarabolódott, és erőteljes vulkáni tevékenység is kezdetét vette.
Az újkorban (65 millió évtől napjainkig) a Dél-Dunántúl területe szárazulat volt, csak
szárazföldi lepusztulástermékek keletkeztek. A miocén időszakban több jelentősebb változás
is történt. Megindul a folyóvízi, tavi és tengeri felhalmozódás, a vulkanizmus és a tönkösödés.
Ez utóbbi változatos kőzetanyagot hozott a felszínre: Komló és Nagymányok környékén
andezitet, máshol riolit- és dácittufát. (Dr. Frisnyák, 1984)
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3.2 A Mecsek szerkezete
A hegységet Hosszúheténynél egy erőteljes haránttörés Keleti- és Nyugat Mecsekre
osztja. Keleti részén emelkedik a legmagasabb pontja, a 682 m-es Zengő. A Nyugati és Keleti
hegységrész között 400m tengerszintfeletti magassággal jellemezhető, alacsonyan fekvő
fennsík van, amelyet a Villány-szalatnaki mély törésrendszer határolja el. (4. ábra) A két
hegységrészt elválasztó fennsíkszerű nyerget Középső-Mecseknek neveznek. Ennek
szélessége 6-7km. (Dr. Frisnyák, 1984)

3.3 Mintavételi helyek bemutatása és geológiai, vízföldtani leírása
Mivel a terület igen nagy, ezért több kisebb területre osztottam fel. Ez a felosztás úgy
jött létre, hogy kiszemeltem azokat a területeket, ahol viszonylag több forrás található egy
helyen és a források turistaútvonalak mentén megközelíthetőek.
Így öt kisebb terület jött létre:
•

Kisújbányai sorozat (1. ábra)

•

Hosszúhetényi sorozat (3. ábra)

•

Mánfai sorozat (2. ábra)

•

Kővágószőllős-Cserkúti sorozat (2. ábra)

•

Pécsvárad-Zengővárkonyi sorozat (3. ábra)

4. ábra Baranya megye a mitavételi helyek feltüntetésével
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3.3.1 Kisújbányai sorozat
A Kisújbánya sorozathoz tartozó források a K-i Mecsek közbülső részén találhatóak (1.
ábra, 15. oldal). A terület változatos domborzatú, hegyvidéki jellegű. K-i részén van a
hegység egyik legmagasabban fekvő része (Dobogó, Somlyó) amely Ny-felé enyhe lejtéssel
közel K-Ny-i irányú völgyek által elválasztott, vonulatokba megy át. A terület K-i részén
húzódik a K-i Mecsek egyik legjelentősebb vízválasztója, az ÉÉNy-DDK-i irányú ZengőCigányhegy-Dobogó-Somlyó vonal, amely lehatárolja azokat a vízfolyásokat, amelyek a
területről a Zobáki-patakba ömlenek. Ezek közül, a területre esik D-en a Hidasi-völgy
patakjának néhány mellékága, és a vár-völgyi patak, több oldalággal. Az említett fő
vízválasztótól É-ra és K-re, továbbá a Cigány-hegy, Csalán-hegy vonalán húzó K-Ny-i
vízválasztótól É-ra a vízfolyások É-i és K-i lefutásúak. (Földi, Hetényi, Nagy, Bilik, Hámor,
1978)
A kisújbányai medencét a Mecsek hegység keleti részén redőkbe gyűrt és
törésvonalakkal felszabdalt jura-kréta rétegsor építi fel. A források vagy kisebb-nagyobb
törések mentén, vagy a mészkő és a vulkanitok határán lépnek felszínre. A medencében a
felsőjura

mészkifejlődés

területén

-eltekintve

egy-két

agyagos

löszrétegből

vagy

lejtőtörmelékből fakadó forrásoktól- kizárólag karsztforrásokkal találkozunk A forrásokra
jellemző, hogy nagyobb esőzés után a forrás vízhozama lényegesen megnő és a vizük lebegő
agyagrészecskéktől szennyezetté válik. Szoros összefüggés van a források vízhozama és
helyzete között is. A magas helyzetű források kis hozamúak, míg a legmélyebb helyzetben
fakadóak, aránylag a legbővebb vizűek. A források a terület teknőszerű kialakulásánál fogva
az összes leszivárgó vizet felszínre hozzák. (Wein, 1959)

3.3.2 Hosszúhetényi sorozat
A Hosszúhetény sorozathoz tartozó források szintén a Keleti Mecsek belső részén
találhatóak (3. ábra, 17. oldal). A terület erősen tagolt és a hegység vonatkozásában is magas
fekvésű, átlagosan is meghaladja a 350 m-t. Legmagasabb pontja a lap DK-i részén, a Zengő
nyúlványának tekinthető 621,7m magas gerinc és a Hármashegy. Az eróziónak jobban
ellenálló, kemény képződmények alkotják a magaslatokat, amit a nagyobb törések mentén
kialakult eróziós völgyek vágnak csak át, míg a puhább, mállékonyabb képződmények
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csapásában húzódnak a terület mélyedései, völgyei. A területről vett források a Hidasi- és a
Kis-tóti-völgyben találhatóak. (Várszegi, Földi, Hetényi, Nagy, Bilik, Hámor, 1954)

3.3.3 Mánfai sorozat
A Mánfa sorozathoz tartozó forrásokat a Mecsek középső részén találhatóak (2. ábra,
16. oldal). A terület a Misina vonulathoz tartozik, a Misina csúcstól északra terül el. A terület
morfológiailag erősen tagolt. A völgyek elsősorban D-ről É-ra lejtő eróziós völgyek,
konzekvens mellékvölgyekkel. A megmintázott források a Nagymély-völgyben, a
Melegmányi völgyben, és Petnyák völgyben találhatóak. A területen a triász anisusi mészkő a
karsztvíz fő tározója. A karsztosodás folyamata a mészkőben meglehetősen előrehaladott.
Ennek felszíni megnyilvánulásai a dolinák. Ilyenek a Nagymély-völgyi és Melegmányi
források fölötti részen is találhatóak. Ezek mintegy „főbejáratai” a lehulló csapadékvíznek a
kőzetbe való behatoláshoz. A vízjáratok a tektonikailag igénybevett kőzetben könnyen
kialakultak a repedések mentén. A mészkőből fakadó források a csapadékviszonyokat nagyon
megérzik, és egy-egy nagyobb eső után megemelkedik az egyes források vízhozama. A
különböző magasságokban fakadó karsztforrások felszínre lépésért helyi tektonikai
viszonyok, a kialakult karsztjáratok, és a felszínalakulás összefüggése határozzák meg. A
völgyben fakadó források a középső triász karsztos mészkövéből fakadnak. Ez a középső
triász réteg a törések mentén a mélybe zökkent. Vizét a szerkezeti vonalak mentén átadja a
felette lévő fiatalabb üledéknek. A fedőhegység és a medencekitöltő rétegek a karsztvizet a
somogyi dombok alá szállítják, vagyis a hegység karsztvizei nemcsak a forrásokon keresztül
távoznak. (Juhász, 1964)

3.3.4 Kővágószőllős-Cserkúti sorozat
A területhez tartozó források a Nyugati Mecsekben a Jakab-hegynél találhatóak (2. ábra,
16. oldal). A terület perm képződményei zömében összeálló, tömör kőzetek. A permi
homokkő agyagos, s ezért zavartalan állapotban gyenge vízvezető. A repedezettség fokától és
jellegétől függően ez a tulajdonsága az eredetinél több nagyságrenddel nagyobb is lehet.
Hidrogeológiai sajátosságukat nem a pórustérfogatuk, hanem a repedéshálózatuk vízvezetésre
alkalmas, vagy alkalmatlan volta szabja meg. A jellemző felszíni vízmegjelenési forma a
repedésforrás, melynek két típusát ismerjük: a felszínhez közeli sűrű repedéshálózat forrásai
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és a szerkezeti vonalak repedésforrásai. Az előbbire a vízhozam széles határok közötti
ingadozása, a csapadékra való gyors reagálás, nyáron néhány l/perc-re lecsökkenő vízhozam,
vagy teljes kiszáradás jellemző. A szerkezeti vonalak repedésforrásaira a kiegyenlítettebb és
az előzőeknél nagyobb vízhozam jellemző.
A jakabhegyi morfológiai maximumon húzódik a terület vízválasztója, amely a felsőperm
repedésvizeket és a felsőkampili-anizuszi repedés- és karsztvizeket választja el egymástól.
Ettől a vízválasztótól szivárognak az összefüggő perm repedésvizek É-i, ÉK-i, K-i, és DNy-i
irányokba. A középsőtriász képződmények repedéshálózata jó vízáteresztőképességű. A
képződmények egy része karsztosodott, jellemző víztípusuk a karsztvíz. (Szabó, 1972;
Várszegi 1972)

3.3.5 Pécsvárad-Zengővárkonyi sorozat
A pécsváradi és zengővárkonyi térképlap Magyarország DNy-i részén, a Mecsek
hegység Zengő-vonulatának D-i és DK-i előterét ábrázolja (3. ábra, 17. oldal). A terület a
Zengő vonulatának ÉNy-ról DK-i irányban enyhén lejtő dombvidéke.
A területen vizsgált források vízgyűjtő területének É-i határa a Zengő-hegytől a Kecske
háton keresztül DNy-ÉK-i irányban húzódik. A keleti és nyugati határ egy-egy gerinc mentén
található (6. melléklet).
A vízgyűjtő hidrogeológiailag két részre osztható. Egy É-i hegyvidéki részre, mely
földtani felépítésénél fogva utánpótlódási területként funkcionál, és egy D-i medenceterületre.
Az utóbbi bővelkedik forrásokban. A források rendszerint tektonikai vonalak mentén
kialakult völgyekben sorakoznak. A vízgyűjtő É-i részén a Mecseknádasdi Homokkő
Formáció az uralkodó, amely közepes vízvezető képességű, hasadékos képződménynek
tekinthető.
A medenceterületen a miocén képződmények közül két formáció található meg nagyobb
elterjedésben. A Budafai Formáció, amelynek alsó része jó vízvezető, felső része pedig
vízfogó és a Pécsszabolcsi Mészkő Formáció, amely szintén jó vízvezető.
A jó vízvezető miocén és a pannóniai homokos képződményekből a völgyekben kisebb
vízhozamú források fakadnak (Szász-völgyi források, Várkerti forrás, Felsővályús-forrás,
Mosó-kút). (Varga, Vadas, 2004)
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4. Vizek radontartalmának meghatározása

4.1 Folyadékszcintillációs méréstechnika
A vizek radontartalmának a meghatározására az egyik mérési módszer a
folyadékszcintillációs méréstechnika.
A mérés lényege az, hogy egyes anyagok a radioaktív sugárzás hatására fényt
bocsátanak ki. Az ilyen anyagokat szcintillátoroknak nevezzük. A sugárzás energiája
bizonyos

hatásfokkal

fényenergiává

alakul.

A

látható

fénykibocsátást

nevezzük

szcintillációnak.
A szcintillátor és a radioaktív sugárzás kölcsönhatásának mechanizmusa két lépésre
bontható:
1. A belépő radioaktív sugárzás energiát ad át a szcintillátornak, amelynek során a
molekulák gerjesztődnek.
2. A szcintillátorban a gerjesztett molekulák foton kibocsátásával visszakerülnek az
alapállapotba.
A szcintillátorok halmazállapotukat tekintve két félék lehetnek, szilárdak és
folyékonyak. A folyadékszcintillációs módszert főleg a lágy β és az α sugárzó izotópoknál
alkalmazzák, mert a sugárzó anyag elkeveredik a szcintillátorral, és így a rövid hatótávolságú
sugárzások is okoznak felvillanásokat. A módszer másik előnye, hogy a detektálás térszöge
4π, teljesen „körbeveszi”az anyagot.
A módszernek viszont hátrányai is vannak:
− Az oldatba olyan komponensek is kerülhetnek, amelyeknek nincs szcintillációs
hatásuk, sőt fotonokat nyelnek el, s így csökkentik a mérés hatásfokát.
− A háttérsugárzások (kozmikus sugárzás, korábbi fénybesugárzás miatti elkésett
felvillanások, elektronika elektromos zajából származó impulzusok stb.) adódó
„többletimpulzus”-ok hamis felvillanásokat okozhatnak.
Ezeket a hatásokat célszerű minimálisra csökkenteni. Ezt úgy érhetjük el, hogy a mérőhelyet
ólomárnyékolással látjuk el, továbbá alacsony hőmérsékleten végezzük a mérést, így
csökkentjük a kemolumineszcencia jelenségét. Az elektromos zajból származó impulzusokat
úgy tudjuk csökkenteni, ha nem egy elektronsokszorozót használunk, hanem kettőt
koincidenciába kapcsolva.
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Így az elektronika csak azokat a jeleket fogadja el „igaznak”, amikor mindkét
elektronsokszorozó egyszerre szólal meg, ez a technikus zajt szinte teljesen kiszűri. További
zaj csökkentés érdekében különleges, kis zajú fotoelektronsokszorozót használunk.
A szcintillációs keverék, koktél, három komponensből áll:
− oldószer (szolvens)
− primer szcintillációs anyag (foszforok)
− szekunder szcintillációs anyag (foszforok)
A mérni kívánt minta fizikailag és kémiailag is befolyásolja a koktél működését, mert
elkeveredik vele. Csökkentheti a detektálási hatásfokot, vagy kiolthatja a szcintillációt
(kioltás, vagy quenching). Ezért nem lehet általános receptet adni a koktél összetételére,
hanem az adott feladatnak megfelelő koktélt kell összeállítani. Mi a radonmérésekre
kifejlesztett OPTIFLUOR-O-t használtuk.
Az egyes komponensek funkciójának megértése előtt nézzük meg, hogy mi történik, ha
radioaktív izotópot keverünk a koktélhoz.
A beérkező sugárzás energiája elnyelődik az oldószerben, és így gerjesztődnek a
molekulái. A gerjesztett állapotban lévő molekula ütközés révén átadja gerjesztési energiáját a
primer szcintillátornak. Ezt a gerjesztési energiát megőrzi mindaddig, amíg nem ütközik egy
szekunder szcintilláló molekulával, ami foton kibocsátásával szabadul meg az energiájától. A
két fotoelektronsokszorozó érzékeli a felvillanásban keletkezett sok foton egy-egy részét, és
elektromos jellé alakítja.
Azért van szükség a szekunder szcintillátorra, mert a primer szcintillátor által kibocsátott fény
spektruma a szcintillációt figyelő fotoelektronsokszorozó érzékenységi tartományához nem
jól illeszkedik, így a detektálási hatásfok növelése érdekében szükséges egy újabb folyamatot
közbeiktatni. A szekunder szcintilláló anyag a koktél által kibocsátott fény spektrumának
maximumát az elektronsokszorozó fotókatódjának érzékenységi maximumába tolja el. A
gerjesztett szekunder anyag molekulái alapállapotba való visszakerülésükkor 430 nm körüli
hullámhosszúságú fényt emittálnak.
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Az oldószernek és a szcintilláló anyagnak is eleget kell tenni bizonyos
követelményeknek.
A jó oldószer tulajdonságai:
1. Nagymértékben abszorbeálja a radioaktív sugárzást, s annak energiáját jól továbbítja a
szcintilláló anyagnak
2. Nem nyeli el a szcintillátorok által kibocsátott fényt
3. Szennyezésmentes
4. Jó oldószer
5. Alacsony a fagyáspontja
A fotoelektronsokszorozó által adott elektromos impulzus amplitúdója attól függ, hogy a
radioaktív sugárzásból jött részecske hány molekulát gerjesztett a szcintillációra, s a
kibocsátott fotonokat a fotoelektronsokszorozó milyen valószínűséggel detektálta. Ez függ:
− az α részecske összenergiájától (minél nagyobb, annál több szolvens-molekulát
tud gerjeszteni),
− annak a valószínűségétől, hogy egy gerjesztett szolvens molekula az energiáját
egy primer molekulának adja át, és nem másnak,
− annak a valószínűségétől, hogy egy primer molekula által kibocsátott fény egy
szekunderfotoelektront vált ki,
− annak a valószínűségétől, hogy egy szekunder molekula által kibocsátott fényt
a fotoelektronsokszorozó érzékeli.
Eddig azt elemeztük, hogy milyen tényezők szabják meg azt, hogy egy részecske
mekkora impulzust kelt a fotoelektronsokszorozóban. Nagyon durva becsléssel azt
mondhatjuk, hogy 1 keV energia elnyelődésekor a leggyakrabban használt koktélokban
általában 7 foton keletkezik.
A folyadékszcintillációs módszer alkalmazásakor olyan komponensek is az oldatba
kerülhetnek, amelyeknek nincs szcintillációs hatásuk, és koncentrációjuktól függően
csökkentik a mérés hatásfokát. Ezt a jelenséget kioltásnak nevezzük. Kioltás esetén tehát a
kibocsátott fény intenzitása és spektruma is változhat, s ezért befolyásolja az elektromos
impulzusok amplitúdóeloszlását is.
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Quenching többféle módon is létrejöhet:
− Kémiai kioltásról akkor beszélünk, amikor a gerjesztési energiát nem a primer és a
szekunder szcintilláló anyag veszi át, hanem a kioltó anyag molekulái. Ez az energia
csak az oldatot melegíti.
− Színkioltás akkor lép fel, ha az emittált fény egy részét valamilyen jelenlévő színes
anyag (pl. festék) elnyeli, mielőtt az elektronsokszorozó fotókatódjára jutna.
− Optikai kioltás történik, ha az oldat nem teljesen átlátszó, zavaros, de optikai kioltást
idézhet elő a küvettán hagyott ujjlenyomat is.

4.2 Mintavételi protokoll
A radon gáz gyorsan távozik a vizekből, ha felszíne szabad levegővel érintkezik, ezért a
mintavételre gondosan ügyelni kell.
A vizet egy lereszelt végű fecskendővel vettem, gondosan ügyelve arra, hogy a
felszívott minta ne érintkezzen a levegővel. Ha csőből kellett a mintát venni, akkor mindig
megpróbáltam a fecskendőt mélyen benyomni a csőbe. Ha a víz nem csőből érkezett, csak
úgy szivárgott a talajból, vagy kútból vettem a mintát, akkor a lehető legmélyebbről
próbáltam a vizet felszívni. Ez azért fontos, mert kb. a vízfelszín alatti 50 cm mélyen a
koncentráció közel megegyezik a nagy mélységben mérhető koncentrációval. Az is előfordult,
hogy csapból vettem a mintát, ekkor először kiengedtem a fáradt vizet és csak utána vettem
mintát.
Mindig 10 ml vizet vettem, ezt a fecskendő skálájának segítségével mértem ki, és
ügyeltem arra, hogy a felszívott vízminta lehetőleg levegőmentes legyen. Ez azért volt
szükséges, hogy a vízben lévő radon ne tudjon azonnal a fecskendőben lévő levegőbe
diffundálni, hiszen ez a levegő végül kikerül a fecskendőből mielőtt a küvettába jutna. A
mintatartó üvegcsébe mindig ugyanannyi (pontosan 10 ml) szcintillációs folyadékot töltöttem.
A vízminták ebbe a küvettába kerültek, úgy hogy a vizet a folyadék alá fecskendeztem be, így
ekkor sem érintkezett a levegővel. Ezután a küvetta csavaros tetejével és parafilm segítségével
légmentesen lezártam az üveget. A még elkülönült két folyadékkomponenst alaposan
összeráztam. 5-6 óra elteltével kétféle egyensúly alakult ki, az egyik a koktél és a víz között, a
Rn koncentráció aránya beállt az egyensúlyi értékre (diffúziós egyensúly), vagyis ugyanannyi
radon ment a vízbe, mint amennyi kipárolgott. A másik egyensúly, pedig a Rn és leányelemei
aktivitásai között jött létre (radioaktív egyensúly).
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Mivel egyszerre több mintát vettem, ezért nagyon fontos volt, hogy a mintákat
egyértelmű jelzéssel lássam el. Ezek általában a forrás nevéből származó háromjegyű betű
kód és egy számból állt. A számra azért volt szükség, mert egy forrásból több mintát is
vettem. A küvetták tetejére nem csak a források kódja, hanem a mintavétel ideje is felkerült.
Ezeket és még további feljegyzéseket (mintavétel helye, módja) egy füzetben is rögzítettem.

4.3 Tricarb működése
A küvettában szállított vízminták radonkoncentráció mérését a PACKARD TRI CARB
1000A folyadékszcintillációs spektrométerrel végeztem el.
A berendezésben két, egymással szemben álló fotoelektronsokszorozó figyeli a
mintában történő felvillanásokat. A fotoelektronsokszorozó működési elve a következő:
fotonok egy vékony fémmel bevont üvegablakra esnek, és a fémbõl fotoeffektussal elektront
löknek ki. Ezeket, az elektronokat néhány száz volt feszültséggel felgyorsítja, és befókuszálja
egy speciális fémfelületre, egy dinódára. A dinóda olyan anyag, melyre az elektronok
becsapódva, ott újabb elektronokat löknek ki. Egy becsapódó elektron kb. 3 másik, de lassabb
elektront hoz létre. Ezeket az újakat aztán újra felgyorsítja, és egy újabb dinódára vezetheti,
ahonnan már 9 elektron fog kirepülni, és így tovább az összes dinódán. Ha az elektronok egy
ellenálláson rövid idő alatt áthaladnak, akkor egy jól mérhető áramimpulzust adnak.
Meg lehet számolni, hány ilyen impulzus érkezett, vagy meg lehet vizsgálni egyenként az
áramlökések nagyságát is. A detektorból érkező jeleket a koincidencia-áramkör szűri meg, így
az elektronika csak azokat a jeleket fogadja el „igaznak”, amikor mindkét elektronsokszorozó
egyszerre szólal meg. A jeleket egy analóg-digitál konverter (ADC) digitális jellé alakítja át,
majd egy sokcsatornás analizátorra küldi. Az analizátor a jeleket 4000 csatornába válogatja
szét.
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5. ábra Tricarb felépítése és működése

4.4 Mérés menete
A gép bekapcsolása után ismert radioaktív izotóp segítségével kalibrálhatjuk a
berendezést. A kalibrálás minden esetben

14

C-gyel történt (SNC: Self Normalization

Counting), amellyel az egyes csatornákhoz tartozó energiát állapítja meg.
A mérés megkezdése előtt a gép menürendszeréből kiválaszthatjuk a szükséges
paramétereket. A legfontosabb beállítási lehetőségek:
− A mérési tartomány (keV)
− Mérési idő
− A mérés megengedett bizonytalansága 2σ konfidencia intervallummal (%)
− Háttérrel együtt, vagy azt levonva kívánunk-e mérni
− Beütésszámot (cpm: count per minute), vagy abszolút aktivitást (dpm: disintegration
per minute) kívánunk-e mérni
− Színezett-e a minta
− A minta felezési idejét is megadhatjuk
Beállítva a mérés paramétereit, és a korábban elvégzett normalizálást (SNC) követően
megkezdhetjük a mérést. A mérést a COUNT gomb indítja. A küvettákat kézzel kell adagolni
a megfelelő résbe, innen a mérési térbe egy apró lift szállítja.
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A mérés spektruma megőrződik a gép memóriájában. A berendezéshez egy számítógép is
kapcsolódik, aminek a műszer átküldi az adatokat, és a PC-n file-ba menthetjük, vagy
kirajzoltathatjuk a spektrumot.
PACKARD TRI CARB 1000A folyadékszcintillációs spektrométerhez egy nyomtató is
csatlakozik, amely segítségével a szükséges adatokat papírra nyomtathatjuk.
Az egyes sorozatokhoz tartozó adatok a következők:
− Protokol #: a mérési protokol száma, ami esetünkben 6-os volt
− A mérési idő kezdete
− S#: a minta száma
− TIME: az egyes minták mérési időtartama, ami estünkben mindig 15 perc volt
− CPMA/K, CPMB/K, CPMC/K: az egyes csatornák beütéseinek száma (K=1)
percenként
− 2S%A, 2S%B: a beütésszámok szórása
− SIS: a spektrum alakját hordozó információ, közelítőleg a spektrum végét, vagy az
átlagát adja meg, ebből a kioltásra lehet következtetni
− tSIE: kioltási paraméter, a gép belsejében található külső sztenderddel
− ELTIME: a bekapcsolástól eltelt idő
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4.5 A minták kiértékelése
A minták kiértékelése egy EXEL táblázat segítségével történt, ami az adatok begépelése
után manuálisan elvégezte a számolást.
Minta
minta
vétel
mérés
kezdete
a printen

hónap
nap
óra
perc
hónap
nap
óra
perc

mérési idő
eltime
cpm
cpmhiba
sis
tsie
dt
c1
Bq
kon
hiba
jóhiba

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

CSF1
10
3
10
15
10
4
13
52
15
15,86
116,27
4,79
1031,2
618
27,38
0,81
52,36
64,39
4,37
5
4,76

BAF1
10
3
14
28
10
4
13
52
15
33
36,13
8,59
682,4
611
23,45
0,84
11,88
14,19
1,5
2
2,18

Az egyes sorok szerepe:
Minta: az egyes minták négyjegyű kódját tartalmazza
Mintavétel: az egyes minták mintavételi idejét tartalmazza
Mérés kezdete a printen: hónap, nap, óra, perc pontossággal
Mérési idő: esetünkben ez mindig 15 perc volt
Eltime: az első mérés óta eltelt idő
CPM : az A csatorna beütésszáma percenként (CPMA/K)
CPMhiba: az A csatorna beütésszámának a szórása (2S%A)
SIS: megadja az energia-eloszlás átlagának háromszorosát
tSIE: megadja a kioltás mértékét; ha minimális a kioltás 1000, ha maximális, akkor 0
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dt: a mintavétel és a mérés között eltelt idő, az alábbi módon számolja ki:
(B7-B3)*24+B8-B4+(B9-B5)/60+(B11-2*B10)/60+(B6-B2)*31*24
c1: e(-0,00755536*(B16)) konstanssal egyenlő
Bq: a minta radontartalma Bq/l-ben, amit az alábbi módon számol ki:
(B12-12,6)/1,98 (12,6 a háttér, Burján Anita szakdolgozata alapján)
kon: B18/B17
Hiba: az eredeti koncentráció hibája, amit az alábbi módon számol ki:
(B13+2)/100*B19
„üres sor”: a „jóhiba” egész számra kerekítve
Jóhiba:
(GYÖK((B12*B13/100)^2+0,25)/1,98+B18/50 )/B17
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5. Mérési eredmények és diszkussziójuk

5.1 A radonkoncentráció mért értékei
Az öt mérési területeken két méréssorozatot végeztem. Az egyes mérési területekhez
tartozó források helyének és a mintavételi körülményeknek a leírását a Kisújbáya1,
Hosszúhetény1, Mánfa1, Cserkút – Kővágószőllős1, Pécsvárad – Zengővárkony1 táblázatok
tartalmazzák (10.-14. mellékletek). A táblázatban a két mérés alkalmával vett minták
radonkoncentrációi és az átlagos radontartalom is szerepel. Az átlagos radontartalom a két
radonkoncentráció számtani közepe, ahol csak egy mérési eredmény van, ott ezt az egy
eredményt vettem a forrás átlagos radontartalmának. A mérési területekhez tartozó források
az 1.-3. ábrán vannak feltüntetve (15-17. oldal)

A kisújbányai területen az első sorozatot 2004. 07. 20-án, a második sorozatot
2005. 03.14-én mértem. A radonkoncentrációk 11-31 Bq/l között mozogtak.
Az 6. ábra a kisújbányai forrásokat és a hozzájuk tartozó két radonkoncentrációt
tartalmazza. A hibajelek 2σ hibahatárokat jelölnek, ami azt jelenti, hogy 95% valószínűséggel
esik bele egy újabb mérés.

A kisújbányai források aktivitásának változása
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KMF: Kalán
Miska kútja
TEF: Textiles-f.
IHF: Iharos-kút
LEF: Lendület-f.
MRF: Máré-f.
VÁF: Vár-kút
PÁF: Pásztor-f.
MAF: Mária-kút
LOF: Lobogóskút

A 6. ábráról leolvasható, hogy a források radontartalma ugyan magasabb volt a második
esetben (kivétel MAF), de a változás hibahatáron belül van. Ebből arra lehet következtetni,
hogy a radonkoncentráció a forrásra jellemző, és nem a mintavétel időpontjára. A
meteorológia és egyéb tényezők nem befolyásolják döntően.
Csak egy esetben volt a második mérésnél magasabb radonkoncentráció. A Mária-kút
(MAF) az egyetlen olyan forrás, amely nincs kiépítve, hanem egy kidőlt fa gyökereinél
szivárog fel a víz, de nem lehet látni, hogy pontosan hol jön elő a talajból. Mivel a radon
nagyon gyorsan kipárolog a vízből, ezért a felszivárgás sebessége befolyásolja a
radontartalmat. Előfordulhat, hogy a második esetben, már egy kicsit „állottabb” vízből
vettem a mintát, és ebből adódik az alacsonyabb radontartalom. Mindazonáltal a két mérés
hibahatárai egymásba érnek.

A hosszúhetényi forrásokat 2004.09.12-én és 2005.03.14-én mintáztam meg. A
radonkoncentrációk 14-97 Bq/l között voltak.
A hosszúhetényi források aktivitásának változását a 7. ábra mutatja.

A hosszúhetényi források aktivitásának változása
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7. ábra
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SZF

CGF

CSF: Csurgó-f.
HIF: Hidasi-f,
CŐF: Lajos-f.
WEF: Wein-f.
BEF: Betyár-f.
BAF: Bába-f.
HEF: Hettyey-f.
SZF: Szőke-f.
CGF: Cigány-f.

A hosszúhetényi forrásoknál már mindegyikről elmondható, hogy a második esetben
magasabb radontartalmat mértem. Ennél a sorozatnál, már több olyan forrás volt, amelyeknek
a radontartalmának a változása hibahatáron kívül volt (Csurgó-forrás, Wein-forrás, Hettyeyforrás, Cigány-forrás). A második esetben nagyobb volt a források vízhozama, de mivel ezek
a források nem túl bővizűek, nem volt olyan jelentős különbség. A források vízhozamának
megállapítása szemrevételezéssel történt. A módszer nem túl precíz, de annyit meg lehet
állapítani, hogy az előző mintavételhez épest csökkent, vagy nőtt a vízhozam.
A sorozathoz tartozó források közül a Csurgó-forrásnak kiemelkedően magas a
radontatalma, 97±7 Bq/l, a második mérés alkalmával. Ez az érték volt a legmagasabb az
összes forrás közül. A forrástól 50m-re található Hidasi-forrásnál, pedig már csak 19±4 Bq/l a
radonkoncentráció.
A

mánfai

forrásokat

2004.09.19-én

és

2005.04.02-án

mintáztam

meg.

A

radonkoncentrációk 8-33 Bq/l között mozogtak
A 8. ábra a mánfai források és azok radonkoncentrációinak változását ábrázolja.

A mánfai források aktivitásának változása
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KÖF: Körtvélyesi-f.
AKF: Anyák-k.
MEF:Melegmányi-f.
MKF: Mecsek-f.
BÁF: Barátság-f.
GYF: Gyula-f.
KÁF: Kánya-f.
MSF: Mariska-f.

8. ábra

Általában itt is elmondható, hogy a második esetben magasabbak az értékek, de csak a
Melegmányi-forrás (MEF) és a Mariska-forrás (MSF) esetén hibahatáron kívüli a különbség.
A két forrás közül a Mariska-forrás esetén volt észlelhető vízhozam változás.
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A terület legmagasabb radonkoncentrációját (61±5 Bq/l) a Barátság-forrásban mértem.
Viszonylag magas radontartalma van még a Mariska-forrásnak (49±5 Bq/l), de tőle 10m-re
lévő forrásokban már jóval alacsonyabb, Gyula-forrásban 16±3 Bq/l, és a Kánya-forrásban
8±2 Bq/l.
A Cserkút – Kővágószőllősi sorozathoz tatozó forrásnak 2004.10.03-án és 2005.04.02-án
mértem meg a radonkoncentrációját. A radontartalmak széles határok között, 13-94 Bq/l
között mozogtak.
A cserkút – kővágószőllősi források radontartalmának változását a 9. ábrán láthatjuk.

A cserkút-kővágószőllősi források aktivitásának változása
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CEF: Cser-kút
BGF: Bagoly-f.
NB: Négy
Barát-f.
MIF: Mihály
remete-f.
GYF: Gyula-f.
FAF: Farkas-f.
PLF: Pálos-k.
TIF: Tixi-f.
ROF: Rot-f.
SUF: Szuadó-f.
FEF: Fenyves-f.
JAF: Jancsi-f.

9. ábra

Azoknál a forrásoknál, ahol két alkalommal is mértem, 1,5-2,5-szeresére nőtt az
aktivitásuk. A területen az összes forrásról elmondható, hogy megnőtt a vízhozamuk. Voltak
olyan források, amelyeket az első alkalommal nem tudtam megmintázni, mert ki voltak
száradva (Rot-forrás (ROF), Fenyves-forrás (FEF), Jancsi-forrás (JAF), Szuadó-forrás SUF)).

A Pécsvárad – Zengővárkonyi forrásokat 2004.11.26-án és 2005.04.09-én mintáztam
meg. A radonkoncentrációk 16-55 Bq/l között mozogtak.
A 10. ábra a pécsvárad - zengővárkonyi források radioaktivitásának változását mutatja.
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A pécsvárad-zengővárkonyi források aktivitásának változása
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SÁF: Szászvölgyi-f.
STF: Szászvölgy
tetői-f.
TVF: TV-f.
HKF: Helikopter-f.
VRF: Várkerti-f.
FVF: Felsővályús-f.
MOF: Mosó-kút
BÜF: Büdös-kút
FKF: Felsőkirálygáti-f.
BLF: Balázs-f.
PAF:Patakosgödri-f.

10. ábra

Ha megnézzük azokat a forrásokat, amelyek nincsenek kiépítve, Szászvölgytetői-forrás
(SÁF), TV-forrás (TVF), Büdös-kút (BÜF) és Patakosgödri-forrás (PAF), akkor az utolsó
kivételével azt mondhatjuk, hogy a radontartalmuk állandónak tekinthető. Azoknál a
forrásoknál, amelyek csappal vannak ellátva, Mosó-kút (MOF), Felső Királygáti-forrás
(FKF), Balázs (BLF), a második esetben magasabb radontartalmat mértem. Ez adódhat abból,
hogy a második esetben hosszabb ideig hagytam a csapot folyni, és így kiengedtem belőle a
fáradt vizet. Azoknál a forrásoknál is magasabb radontartalmat mértem, amelyek kifolyóval
vannak ellátva (Szászvölgyi-forrás (SÁF), Helikopter-forrás (HKF), Várkerti-forrás (VRF),
Felső vályús-forrás (FVF). A kiépített forrásoknál gyorsabban jön a víz, így kevesebb felette a
levegő és kisebb a mintázási veszteség Itt nem tapasztaltam szemmel látható vízhozam
növekedést.
Ha összevetjük az öt mérési helyen tapasztaltakat, akkor azt mondhatjuk, hogy a
források radontartalma széles határok között mozog, 8 és 97 Bq/l. Azt is megállapíthatjuk,
hogy a kora tavaszi radontartalmak magasabbak, mint a nyári illetve őszi értékek.
Azt is megállapíthatjuk, hogy a vízhozam növekedésével a radontartalom is növekedik.
Ezt az eredményt támasztja alá az a mérés is, amit 1993 és 1994 között végeztek Svájcban,
egy karsztos területen. A mérések során arra az eredményre jutottak, hogy a források
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radontartalma és vízhozama között pozitív korreláció van. Kimutatták, hogy viharok alatt egy
radon csúcs figyelhető meg a források vizében. (Surbeck, Eisenlohr, 1995)

5.2 A radontartalom területi átlagai
A következő táblázatban a mérési területek szerint csoportosítva a források és az átlagos
radontartalmak vannak feltüntetve. A harmadik oszlopban az egyes területekre vonatkozó
átlagos radontartalom szerepel, ez az érték az átlagos radonkoncentrációk számtani közepe. A
negyedik oszlopban σm szerepel, amit a következő módon számoltam ki:
n

σm =

∑σ
i =1

i

n

,vagyis a területen mért radonkoncentrációk hibáinak az átlaga.

A következő oszlopban σf szerepel, amelyet a következő képletből kaptam meg:

n

σf =

∑ (x
i =1

i

− x) 2

n

,vagyis az egyes radonkoncentrációknak a szórása.

Ahol xi: a források átlagos radontartalma
x : a területen mért átlagos radontartalmak számtani közepe, a területi átlagos

radontartalom
n: egy területen lévő források száma

A táblázat utolsó oszlopában a

σf
érték szerepel.
σm

A hányados azt fogja megmondani, hogy az egyes területeken számolt átlagos
radonkoncentráció, mennyire jellemez egy területet. Ha a hányados egynél kisebb akkor az
azt jelenti, hogy a terület jellemezhető egy átlagos radontartalommal.
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Forrás neve

Kisújbánya
Kalán Miska kútja
Textiles-forrás
Iharos-forrás
Lendület-forrás
Máré-forrás
Várkút
Pásztor-forrás
Pásztor2-forrás
Mária-kút
Lobogós kút
Hosszúhetény
Csurgó-forrás
Hidasi-forrás
Lajos-forrás
Wein-forrás
Betyár-forrás
Bába-forrás
Hettyey-forrás
Szőke-forrás
Cigány-forrás
Mánfa
Körtvélyesi-forrás
Anyák kútja
Melegmányi-forrás
Mecsek-forrás
Barátság-forrás
Gyula-forrás
Kánya-forrás
Mariska-forrás
Cserkút-Kővágószőllős
Cser-kút
Bagoly-forrás
Négybarát-forrás
Mihály remete-forrás
Farkas-forrás
Pálos-kút
Tixi-forrás
Rot-forrás
Szuadó-forrás
Fenyves-forrás
Jancsi-forrás

Átlagos
radontartalom
(Bq/l)

Területi átlagos
radontartalom
(Bq/l)

σm

σf

σf /σm

20±2
31±4
22±3
20±3
26±3
13±3
13±3
21±3
17±3
14±3

19,70±3

2,82

5,59

1,86

90±7
17±3
29±3
21±4
47±5
21±5
18±3
16±3
45±5

35,70±4

3,94

22,8

5,70

31±4
9±3
21±3
33±4
61±5
16±3
8±2
35±4

26,85±4

3,21

16,32

4,08

79±6
14±2
55±4
62±5
37±3
26±3
68±5
13±3
76±6
47±5
41±4

48,40±4

4,25

22,68

5,67
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Forrás neve

Átlagos
radontartalom
(Bq/l)

Pécsvárad-Zengővárkony
Szászvölgyi-forrás
Szászvölgytetői-forrás
TV-forrás
Helikopteres-forrás
Várkerti-forrás
Felsővályús-forrás
Mosó-kút
Büdös-kút
Felső Királygáti-forrás
Balázs-forrás
Patakosgödri-forrás

Területi átlagos
radontartalom
(Bq/l)

σm

σf

σf /σm

30,90±4

3,55

11,62

2,90

51±5
16±3
53±6
28±4
19±3
25±3
24±3
33±4
30±4
38±4
22±4

6. táblázat: A radontartalom területi átlagai

A táblázat utolsó oszlopában lévő számok mind az öt mérési terület esetén egynél
nagyobbak. Ebből az következik, hogy az egyes területek nem jellemezhetőek egy átlagos
radontartalommal. A radontartalom függ attól, hogy a forrás helyén milyenek a földtani,
hidrogeológiai viszonyok, milyen kőzetek találhatóak az adott forrás vízgyűjtő területén és a
fakadási helyén.
Ha megnézzük a 1-6 mellékleteket, ahol a fedetlen földtani térképeken a források a
radontartalmuknak megfelelően egy színnel vannak ellátva, ott is jól látszik, hogy egy-egy
területen sokféle szín szerepel, ami arra utal, hogy a radontartalom széles határok között
mozog.

5.3 A radontartalom földtani, hidrogeológiai okainak a keresése
A források legfontosabb földtani jellemzőit, fakadási helyükön lévő földtani
képződményeket és a vízgyűjtőt felépítő kőzeteket, a Kisújbáya2, Hosszúhetény2, Mánfa2,
Cserkút – Kővágószőllős2, Pécsvárad – Zengővárkony2 táblázatok tartalmazzák (15.-19.
mellékletek). A források vízgyűjtőjén és a fakadási helyén lévő képződményeket a fedetlen
földtani térképek segítségével állapítottam meg (1.-8. mellékletek).
A fönti táblázatok segítségével a forrásokat csökkenő radontartalom szerint
rendszereztem (7. táblázat). A táblázat harmadik és negyedik oszlopában az azonos színhez
tartozó kőzetek egy földtörténeti időhöz tartoznak. Narancssárga szín jelöli a miocén korú
kőzeteket, zöld a kréta, kék a jura, piros a triász és sárga a perm korúakat.
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A táblázat ötödik oszlopában szerepel a források felszínre törésének oka. A felszínre
törés oka lehet, hogy a forrás egy törésen, tektonikus vonalon helyezkedik el, vagy egy
völgyfőn található.
Források fakadnak ott is, ahol lokális, intermedier vagy regionális áramlási rendszer
megcsapolódási helye található. Lokális áramlási rendszernek nevezzük azt az áramlási
rendszert, ahol a ki- és beáramlási terület szomszédos. Intermedier áramlási rendszernél a kiés beáramlási területei között legalább egy lokális rendszer helyezkedik el, az utánpótlódási
helye nem a fő vízválasztó, és megcsapolódási területe nem a fő völgyben található.
Regionális áramlás esetén az utánpótlódási terület a fő vízválasztón és a megcsapolódási
helye a fő medence völgyében található. (Tóth, 1963)
A 9. mellékletben három pécsváradi forrás modellezett felszín alatti vízáramlási képét
láthatjuk. Az ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a Büdös-kút egy lokális áramlási rendszer
megcsapolódása. A Felsővályús-forrás és a Felső Királygáti-forrás már lehet egy lokális és
egy intermedier áramlási rendszer része is (Vadas, Varga 2004).
A felszínre törés oka lehet, ha egy vízzáró és egy vízvezető kőzet találkozik, ezeket a
forrásokat rétegtani forrásoknak nevezzük.
A források felszínre törésének meghatározásához szükséges a területen lévő kőzetek
vízföldtani jellemzése. Az egyes területeken lévő földtani képződmények vízföldtani
jellemzését a Kisújbánya3, Hosszúhetény3, Mánfa3, Cserkút – Kővágószőllős3, Pécsvárad –
Zengővárkony3 táblázatok tartalmazzák (20. melléklet).
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7. táblázat: A források rendszerezése csökkenő Rn tartalom szerint

Helye

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Csurgó-forrás
CSF

HosszúhetényÉ

gumós mészkő tűzkőgumókkal

Cser-kút
CEF

Cserkút

permi vörös homokkő

Szuadó-forrás
SUF

Kővágószőllős

dolomitmárga anhidrit- és
gipsztelepekkel

Forrás neve és
kódja

Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

gumós mészkő tűzkőgumókkal

Átlagos radontartalom (Bq/l)

Tektonikus vonalon
van

90±7

permi vörös homokkő

Lokális áramlás
megcsapolódása

79±6

dolomitmárga anhidrit- és
gipsztelepekkel

Tektonikus vonalon
van

76±6

kovás mészkő tűzkőlencsékkel

Tixi-forrás
TIF

Kővágószőllős

vörös és zöld homokkő

vörös és zöld homokkő

Mihály remeteforrás
MIF

Kővágószőllős

vörös és zöld homokkő

vörös és zöld homokkő

Barátság-forrás
BÁF

meszes homokkő

Mánfa

meszes homokkő
aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

Négybarátforrás
NBF

Kővágószőllős

permi vörös homokkő és aleurolit

cukorszövetű másodlagos dolomit

39

Felszínre-törés
oka

permi vörös homokkő és aleurolit

Tektonikus vonalon
van vagy magasabb
rendű áramlási
rendszer
megcsapolódása
Tektonikus vonalon
van vagy magasabb
rendű áramlási
rendszer
megcsapolódása

68±5

62±5

Tektonikus vonalon
van

61±5

Lokális áramlás
megcsapolódása

55±4

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

Pécsvárad

likacsos mészkő, meszes
homokkő, agyagmárga

likacsos mészkő, meszes homokkő,
agyagmárga

Tektonikus völgyfő

Pécsvárad

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit

Betyár-forrás
BEF

HosszúhetényÉ

alkálidiabáz, agyagmárga,
bentonitos hyaloklasztit
alkálidiabáz pillow láva és
hyaloklasztit

Hidasi Barnakőszén Formáció és a
lithothamniumos-molluszkás
mészkő, homokkő határán
alkálidiabáz, agyagmárga,
bentonitos hyaloklasztit
alkálidiabáz pillow láva, breccsa,
hyaloklasztit

Magasabb rendű
áramlási rendszer
megcsapolódása
Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása
vagy rétegtani

Fenyves-forrás
FEF

Kővágószőllős

permi vörös homokkő és aleurolit

permi vörös homokkő és aleurolit

Tektonikus völgyfő

47±5

Cigány-forrás
CGF

HosszúhetényÉ

meszes homokkő, aleurolit,
mészmárga és agyagos mészkő

meszes homokkő, aleurolit,
mészmárga és agyagos mészkő

Tektonikus völgyfő

45±5

Jancsi-forrás
JAF

Kővágószőllős

permi vörös homokkő és aleurolit

permi vörös homokkő és aleurolit

Lokális áramlás
megcsapolódása

41±4

Balázs-forrás
BLF

Zengővárkony

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit

meszes homokkő, agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit

Tektonikus vonalon
van

38±4

Kővágőszőllős

permi vörös homokkő és aleurolit

permi vörös homokkő és aleurolit

Mánfa

cukorszövetű másodlagos dolomit

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

Forrás neve és
kódja

TV-forrás
TVF
Szászvölgyiforrás
SÁF

Farkas-forrás
FAF
Mariska-forrás
MSF

Helye
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Felszínre-törés
oka

Lokális áramlás
megcsapolódása
Eróziós völgy és
boltozati szerkezet

Átlagos radontartalom (Bq/l)
53±6

51±5

47±5

37±3
35±4

Forrás neve és
kódja

Büdös-kút
BÜF
Mecsek-forrás
MKF
Körtvélyesiforrás
KÖF
FelsőKirálygátiforrás
FKF

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

Pécsvárad

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit

meszes homokkő, agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

33±4

Mánfa

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

33±4

dolomitos mészkő

Tektonikus vonalon
van

31±4

Helye

dolomitos mészkő
Mánfa

Pécsvárad

pados mészkő

Felszínre-törés
oka

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit

Átlagos radontartalom (Bq/l)

30±4

Lajos-forrás
CŐF

HosszúhetényÉ

autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal

autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal
földpátos-, augitos-, olivines
tömeges alkálidiabáz, -breccsa és
telér

Helikopteresforrás
HKF

Pécsvárad

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit és
Hosszúhetényi Mészmárga

likacsos mészkő, meszes homokkő,
agyagmárga

Tektonikus völgyfő

28±4

Pálos kút
PLF

Kővágószőllős

permi fakóvörös homokkő

permi fakóvörös homokkő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

26±3
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Rétegtani

29±4

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

Pécsvárad

likacsos mészkő, meszes
homokkő, agyagmárga

lithothamniumos-molluszkás
mészkő, homokkő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

25±3

Mosó-kút
MOF

Pécsvárad

likacsos mészkő, meszes
homokkő, agyagmárga

lithothamniumos-molluszkás
mészkő, homokkő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

24±3

Patakosgödriforrás
PAF

Zengővárkony

meszes homokkő, agyagos
mészkő, mészmárga, aleurolit

meszes homokkő, agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit

Tektonikus vonalon
van

22±4

Iharos-forrás
IHF

Kisújbánya

földpátos, augitos, olivines,
tömeges alkálidiabáz

földpátos, augitos, olivines, tömeges
alkálidiabáz
kovás mészkő

Rétegtani

22±3

Bába-forrás
BAF

HosszúhetényÉ

gumós mészkő tűzkőgumókkal

gumós mészkő tűzkőgumókkal /

Rétegtani

21±3

kovás mészkő
abráziós alapbreccsa

kovás mészkő
rhyzocoralliumos mészkő

cukorszövetű másodlagos dolomit

cukorszövetű másodlagos dolomit

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

21±3

Kisújbánya

tömött mészkő
alkálitrachit

tömött mészkő
alkálitrachit

Tektonikus völgyfő

21±3

Wein-forrás
WEF

HosszúhetényÉ

autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal

autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal

Lendület-forrás
LEF

Kisújbánya

kőzetlisztes márga, mészmárga és
agyagos mészkő

kőzetlisztes márga, mészmárga és
agyagos mészkő

Forrás neve és
kódja

Felsővályúsforrás
FVF

Melegmányiforrás
MEF
Pásztor2-forrás
PÁF’

Helye

Mánfa
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Felszínre-törés
oka

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása
Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

Átlagos radontartalom (Bq/l)

21±4
20±3

Forrás neve és
kódja

Helye

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

likacsos mészkő, meszes homokkő
agyagmárga és lithothamniumosmolluszkás mészkő, homokkő
határán

Felszínre-törés
oka

Átlagos radontartalom (Bq/l)

Várkerti-forrás
VRF

Pécsvárad

likacsos mészkő, meszes
homokkő, agyagmárga

Mária-forrás
MAF

Kisújbánya

agyagos mészkő

tömött mészkő

Hidasi-forrás
HIF

HosszúhetényÉ

kovás mészkő tűzkőlencsékkel

kovás mészkő tűzkőlencsékkel

Szászvölgytetőiforrás
STF

Pécsvárad

likacsos mészkő, meszes
homokkő, agyagmárga

meszes homokkő, agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit

Szőke-forrás
SZF

HosszúhetényÉ

kovás homokkő, aleurolit,
homokos márga, agyagos mészkő

finomhomokos agyagmárga
halpikkelyekkel

Gyula-forrás
GYF

Mánfa

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

Eróziós völgy és
boltozati szerkezet

16±3

Lobogós-kút
LOF

Kisújbánya

tömött mészkő

tömött mészkő

Tektonikus vonalon
van

14±3

Pásztor-forrás
PÁF

Kisújbánya

tömött mészkő

alkálitrachit

Tektonikus völgyfő

13±3

Rot-forrás
ROF

Kővágószőllős

vörös és zöld homokkő

vörös és zöld homokkő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

13±3

43

Tektonikus vonalon
van
Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása
Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása
Tektonikus völgyfő

19±3

17±3
17±3

16±3

16±3

Forrás neve és
kódja

Helye

Anyák-kútja
AKF

Mánfa

Kánya-forrás
KÁF

Mánfa

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek
aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő
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Fedetlen földtani térkép alapján a
fakadási helyén lévő kőzet

Felszínre-törés
oka

Átlagos radontartalom (Bq/l)

cukorszövetű másodlagos dolomit

Tektonikus völgyfő

9±3

aprógumós, rhyzocoralliumos
mészkő

Eróziós völgy és
boltozati szerkezet

8±2

A következőkben azt szeretném kideríteni, hogy van-e valamilyen kapcsolat a forrás
fakadási helyén lévő kőzet és a radontartalom, valamint a forrás vízgyűjtő területén lévő
képződmények és a radontartalom között.
A 7. táblázatból nem lehet összefüggést látni, a fönti paraméterek és az átlagos
radontartalom között. Ezért megvizsgáltam külön-külön a radontartalmak és a fakadási
helyükön lévő képződmények (13. táblázat), valamint a vízgyűjtőn található uralkodó
képződmény közötti összefüggést (14. táblázat). Mivel igen sok képződmény található a 7.
táblázatban, ezért csak azokat a képződményeket gyűjtöttem ki, amelyekhez legalább három
forrás tartozik.

5.3.1 A források radontartalmának vizsgálata a fakadási helyén lévő
képződmény szerint
A 13. táblázat második oszlopában a fakadási helyen található képződmény szerepel. A
következő két oszlopban a forrás neve és az átlagos radontartalma található.
Az átlagos radontartalom1 oszlopban az egy képződmény csoporthoz tartozó források
radonkoncentrációinak az átlaga szerepel. Az átlagos radontartalom2 oszlopban kihagytam
azokat a forrásokat, amelyek nem voltak kiépítve, és így számoltam egy átlagot. Erre azért
volt szükség, mert azoknál a forrásoknál, ahol a talajból szivárgott a víz előfordulhatott, hogy
már a „fáradt vízből vettem a mintát, amiből már kipárologhatott a radon. Azokat amelyeket
kihagytam dőlt betűvel jelöltem.
Kiszámoltam az egyes csoportok szórását, majd leosztottam az ötödik, illetve a hetedik
oszlop adataival, így kaptam meg a hatodik, illetve a nyolcadik oszlop adatait.
Ha összehasonlítjuk a relatív szórás1 és relatív szórás2 oszlopokat, akkor azt
mondhatjuk, hogy a nyolcadik oszlopban, egy kivételével, kisebb vagy egyenlő számokat
látunk. A források radontartalma kevésbé tér el az átlagos radontartalomtól, ha kihagyjuk
azokat a forrásokat, amelyek nincsenek kiépítve. A 7. csoportnál ugyan magasabb a nyolcadik
oszlopban lévő érték, de a különbség nem számottevő.
A 5-ös, 6-os csoportoknál 0,5 körüli, a relatív szórás2. Ezen csoportok esetén nem
állíthatjuk, hogy az egyes képződményeknek az átlagos radontartalom2 lenne a rá jellemző
radontartalom. Ez adódhat abból, hogy a 4-es és 5-ös csoportokhoz csak nagyon kevés forrás
tartozik.
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A 4-es csoport különlegesen érdekes eset. Mind a három a mánfai régióban helyezkedik
el, sőt egymás 500 méteres környezetében és azonos kőzetből fakadnak. Mégis rendkívül
nagy különbségek adódtak a radonkoncentrációban. Az Anyák-kútja a két mérés során
stabilan 9 Bq/l, a Melegmányi-forrás 17 és 25 Bq/l. A Barátság-forrásból csak egy mintavétel
történt. A kiugró 61 Bq/l-ről tehát nem tudjuk, hogy időben csak röviden felbukkanó magas
értékről van szó, vagy ez is stabilan 61 Bq/l körüli érték. Az azonban biztos, hogy egy
időpillanatban nagyon közeli források Rn-tartalmai nagyon különbözik. Ennek számos oka
lehet. Nem a fakadási helyen lévő képződménnyel magyarázhatjuk a radontartalom okát.
Az 1-es, 2-es, 3-as és 7-es csoportoknál a relatív szórás kisebb, mint 0,4. Itt már
biztosabban állíthatjuk azt, hogy a forrás fakadási helyén lévő képződménynek szerepe lehet a
radontartalom kialakulásában.
A 7. csoportban szereplő alacsony szórásérték (0,13) nem biztos, hogy azt jelenti, hogy
a területre biztosan állíthatjuk, hogy a jura tömött mészkő átlagos radontartalma 16±3 Bq/l.
Két adat alapján nem kaphatunk megbízható értéket egy átlagos radontartalomra.
A 2. és a 3. csoport esetén is szintén ezt mondhatjuk el, hisz ebben a csoportban is csak
két forrás szerepel.
Az egyetlen csoport, amelynél már több forrás reprezentálja a csoportot, az a permi
vörös homokkő csoportja. Itt a relatív szórás 31%. Átlagos radontartalom értéknek 52±4 Bq/l
adódik, ami a táblázat alapján viszonylag magas radontartalomnak számít, a táblázatban a
legnagyobb érték. Az összlet egy alsó, barnásvörös homokkőből és egy felső lilásvörös
konglomerátum kifejlődésű rétegcsoportra osztható. A kőzetanyag mind az alsó, mind a felső
részében tartalmaz magmás eredetű kvarcot, jelentős mennyiségű rózsaszín földpátot és fehér
földpátotot, valamint muszkovitot és aleurolitot. Előfordulhat még benne vörösföldpátos
gránit. A magasabb radontartalom származhat a magmás eredetű képződményektől (magmás
eredetű kvarc, földpát, muszkovit), a gránittól és széntelepektől. Az összletben gyakoriak a
sötétszürke, kovás fatörzsdarabok, néha szenes kéreggel bíró ágtöredékek. (Szabó, 1972;
Várszegi 1972)
A permi vörös homokkő átlagos radontartalmánál a 13. táblázatban négy forrás (a 23ból), az összes forrást tartalmazó 7. táblázatban, pedig nyolc forrás (a 43-ból) koncentrációja
nagyobb. Az összes forrást tekintve a hét legnagyobb radonkoncentrációból kettő a permi
vörös homokkőhöz tartozik.
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1.
Csoport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.
Fakadási helynél lévő
képződmény
Permi vörös homokkő

Triász vörös és zöld
homokkő
Jura meszes homokkő,
agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit
Triász másodlagos
dolomit
Miocén
lithotmamniumosmolluszkás mészkő,
homokkő
Triász aprógumós,
rhyzocoralliumos
mészkő

Jura tömött mészkő

3.
Forrás neve és kódja

4.
Radontartalom
(Bq/l)

Cser-kút
Négybarát-forrás
Fenyves-forrás
Jancsi-forrás
Farkas-forrás
Tixi-forrás
Mihály remete-forrás
Rot-forrás
Cigány-forrás
Balázs-forrás
Büdös-kút
Szászvölgytetői-forrás
Barátság-forrás
Melegmányi-forrás
Anyák-kútja
Szászvölgyi-forrás
Felsővályús-forrás
Mosó-kút
Várkerti-forrás
Mariska-forrás
Mecsek-forrás
Melegmányi-forrás
Gyula-forrás
Kánya-forrás
Szászvölgytetői-forrás
Pásztor2-forrás
Mária-forrás
Lobogós-kút

79±6
55±4
47±5
41±4
37±3
68±5
62±5
13±3
45±5
38±4
33±4
16±3
61±5
21±3
9±3
51±5
25±3
24±3
19±3
35±4
33±4
21±3
16±3
8±2
16±3
21±3
17±3
14±3

5.
Átlagos
radontartalom1

6.
Egy képződmény
területi
változatossága1
Relatív szórás1

7.
Átlagos
radontartalom 2

8.
Egy képződmény
területi
változatossága2
Relatív szórás2

52±4

0,32

52±4

0,32

48±4

0,35

65±5

0,07

33±4

0,46

42±5

0,36

30±4

0,91

30±4

0,91

30±4

0,48

30±4

0,48

23±3

0,50

23±3

0,50

17±3

0,12

16±3

0,13

13. Táblázat: A források csoportosítása a fakadási helynél lévő képződmény szerint
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5.3.2 A források radontartalmának vizsgálata a vízgyűjtőn lévő uralkodó
képződmény szerint
A táblázat felépítése teljesen hasonló az előzőhöz, 13. táblázat. A különbség csak annyi,
hogy a 14. táblázatban a második oszlopban a források vízgyűjtőén lévő uralkodó
képződmény szerepel. Mivel voltak olyan források, amelyek a térkép szélén helyezkedtek el
és így nem kellő pontossággal lehetett megállapítani a vízgyűjtő területét, ezért az
eredmények nem teljesen megbízhatóak.
Ha összehasonlítjuk a hatodik és a nyolcadik oszlopot, akkor azt mondhatjuk, hogy
három csoport esetén (3, 6, 7-ös) a nyolcadik oszlop adatai magasabbak, két csoportnál nem
változott (1, 6-os) és egy csoport (2-es) esetén pedig csökkent az érték.
A 6-os csoportnál 86% a szórás, ami magas, ezért itt biztosan nem a vízgyűjtőn lévő
képződmény határozza meg a források radontartalmát.
A 2-es csoport esetén, azért nem tudunk biztosat állítani arról, hogy a vízgyűjtőn lévő
képződmény befolyásolhatja-e a radontartalmat, mert csak két forrás tartozik ide.
Az 1-es csoport forrásai nem változtak a 13. táblázathoz képest, így itt a vízgyűjtőn lévő
permi vörös homokkő ásványiból adódhat a magasabb radontartalom.
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1.
Csoport

1.

2.
3.

6.

7.
8.

2.
Vízgyűjtő területén lévő
uralkodó képződmény

3.
Forrás neve és kódja

4.
Radontartalom
(Bq/l)

Permi vörös homokkő

Cser-kút
Négybarát-forrás
Fenyves-forrás
Jancsi-forrás
Farkas-forrás
Tixi-forrás
Mihály remete-forrás
Rot-forrás
Szász-völgyi-forrás
Cigány-forrás
Balázs-forrás
Büdös-kút
Felső-Királygáti-forrás
Helikopter-forrás
Barátság-forrás
Mecsek-forrás
Gyula-forrás
Anyák-kútja
Kánya-forrás
Pásztor2-forrás
Lobogós-kút
Pásztor-forrás
TV-forrás
Felső-vályús-forrás
Mosó-kút
Várkerti-forrás
Szászvölgytetői-forrás

79±6
55±4
47±5
41±4
37±3
68±5
62±5
13±3
51±5
45±5
38±4
33±4
30±4
28±4
61±5
33±4
16±3
9±3
8±2
21±3
14±3
13±3
53±6
25±3
24±3
19±3
16±3

Triász vörös és zöld
homokkő
Jura meszes homokkő,
agyagos mészkő,
mészmárga, aleurolit

Triász aprógumós,
rhyzocoralliumos
mészkő

Jura tömött mészkő
Miocén likacsos mészkő,
meszes homokkő és
agyagmárga

5.
Átlagos radontartalom 1

6.
Egy képződmény
területi
változatossága1
Relatív szórás1

7.
Átlagos
radontartalom 2

8.
Egy képződmény
területi
változatossága2
Relatív szórás2

52±4

0,32

52±4

0,32

48±4

0,09

65±5

0,07

38±4

0,24

39±4

0,37

26±3

0,86

26±3

0,86

16±3

0,26

14±3

0,30

27±4

0,11

23±3

0,14

14. Táblázat: A források csoportosítása a források vízgyűjtő területén lévő uralkodó kőzet szerint
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5.3.3 Értékelés
Ha összevetjük a két táblázat (13. és 14.) alapján kapott eredményeket, akkor azt
mondhatjuk, hogy a permi vörös homokkőből fakadó vizek és azok a források, amelyeknek a
vízgyűjtőjén uralkodó ez a képződmény, azoknál magas radontartalmat kaptam. Az összletben
magmás eredetű képződmények (földpát, muszkovit,) és gránit is előfordul.
A többi képződmény radonforrás ásványairól nem találtam információt, de áramlási
rendszerek révén összekapcsolódnak a különféle képződmények (9. melléklet), amely
összefüggéseket ismerethiány miatt nem vizsgáltam.
A 13. és 14. táblázatban az azonos számmal jelölt csoportokhoz ugyanaz a földtani
képződmény tartozik. A két táblázat esetén az 1-es és 2-es csoport esetén nem történt
változás. A 3-as csoportnál három újabb forrás jelent meg, Szász-völgyi-forrás, FelsőKirálygáti-forrás és Helikopter-forrás. A csoport relatív szórás2 értéke 0,36-ról 0,37-re nőtt.
Ha megnézzük a 6-os csoport relatív szórás2 értékeit, itt 0,5-ről 0,86-ra változott. Ennél a
csoportnál két új forrás van, a Barátság-forrás és az Anyák kútja. A 7-es csoport esetén a
Pásztor-forrás hozzáadásával a szórás értékek 0,13-ról 0,3-ra nőttek.
Mindhárom csoport esetén (3, 6, 7) a relatív szórás2 értékek a 14. táblázatban
nagyobbak lettek a 13. táblázathoz képeset. Ez azt bizonyítja, hogy a források radontartalmát
kevésbé határozza meg a vízgyűjtőn lévő uralkodó képződmény, mint a fakadási helyén lévő
objektum.
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6. Összefoglalás

A közel 100 vízminta radontartalmának és a radonkoncentrációknak a földtani,
hidrogeológiai viszonyokkal való összehasonlításából a következő konzekvenciák vonhatók
le:
A források kétszeri megmintázásából kiderült, tavaszi radonkoncentrációk magasabbak,
mint a nyári illetve őszi értékek, átlagosan 20%-kal. Azt is megállapíthatjuk, hogy a
radontartalom növekedéséhez szemmel érzékelhető vízhozamnövekedés párosult. Bár a
vízhozamot nem vizsgáltam mennyiségileg, de nem volt olyan forrás, ahol kevesebb lett volna
a vízhozam. Ahhoz, hogy biztosan állíthassuk, hogy a megvizsgált források radontartalma és
vízhozama között pozitív korreláció van, szükséges lenne a radontartalom mérése mellett a
vízhozamot és a csapadékot is mérni.
Az egyes mérési területek vizsgálatakor kiderült, hogy a források radontartalmára a
közvetlen környezet van nagyobb befolyással, nem a terület. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy a források közvetlen földtani és hidrogeológiai környezete mennyire változatos.
A források fakadási helyén lévő képződmények vizsgálatából (Ez nem teljesen azonos a
területi csoportosítással) az adódott, hogy az átlagosnál magasabb radontartalmat kaptam a
permi vörös homokkőben. A képződmény litológiáját megvizsgálva kiderült, hogy magmás
eredetű anyagok mellett, gránitot és széntelepeket is tartalmaz, amelyek eredményezhetik a
magasabb radontartalmat. A források vízgyűjtőjén található uralkodó kőzet és a radontartalom
összehasonlításakor szintén a permi vörös homokkövet tartalmazó forrásoknál adódott magas
radontartalom.
A vízgyűjtő kevésbé meghatározó, mint a lokális földtani környezet. Néhány helyen a
lokális földtani környezet megbízható jellegűnek mutatkozik, azonban arra is találtunk példát,
ahol biztosan további körülmények lehetnek a Rn-tartalom kialakulásának legfontosabb okai.
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7. A környezeti fizika tanításának kérdései

7.1 A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai
A tantárgy helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a NAT, majd később a
kerettanterv bevezetése nem kedvezett a fizika tantárgy számára. A fizika jelentős mértékben
visszaszorult, a hatodik évfolyamról pedig teljesen kiszorult.
A kerettanterv bevezetésével semmiféle szemléleti változás nem járt együtt. Továbbra is az
induktív-empirikus megismerési logika szerint képzelik el a tanulói ismeretszerzés
folyamatát, melyet tanári magyarázatokkal, demonstrációkkal és helyenként tanulói
kísérletezéssel gondolnak megalapozni.
A fizika megszerettetése, a mindennapok világában való bemutatása alig fedezhető fel a
tankönyvek lapjain. A mai kor követelményeit szem előtt tartó kollektív munkaformák, az
ismeretek összekapcsolását célzó, tanulói aktivitást kívánó feladatoknak nyoma sincs a
könyvekben. Sőt, a könyvek többsége olyan felépítésű, hogy a tanár számára kifejezetten csak
a frontális feldolgozási lehetőséget sugallja.
A különböző hazai felmérések szerint sajnos a fizika egyike azoknak a tantárgyaknak,
melyeket a diákok általában a legkevésbé szeretnek. Feltehetjük a kérdést, hogy a tananyag
tanulása közben, megkapják-e a diákok valójában azt a tudást a természettudományos
tantárgyakból, amely szükséges a mai, világban való eligazodáshoz. Lehet-e úgy tanítani
ezeket a tantárgyakat, hogy minden diák rendelkezzen olyan természettudományos
műveltséggel, amely segít majd eligazodni a mindennapi életben?
A természettudományos és azon belül a fizikai ismeretek a gyakorlati alkalmazásokon
keresztül mindennapjaink szerves részét képezik. Például a konyhát tekintve számos
természetes módon használt eszköz köszönheti létét a fizikának (hűtőszekrény, fagyasztóláda,
mikrohullámú sütő, automata kenyérpirító, villanyfőző stb.) Szórakozásaink eszközei (a tv, a
rádió, a videó, a CD vagy DVD lejátszó stb.) a fizikai ismeretek technikai alkalmazásának
köszönhetik létüket. Rendkívül jelentős az orvosi diagnosztikában és terápiában bekövetkezett
változás, gondoljunk a közönséges röntgenre, majd a tomográfiás eljárásokra, az ultrahangdiagnosztikára, a radioaktív nyomjelzésre, a sugárterápiára, vagy a pacemakerre.
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Napjaink fontos problémái, természettudományos feladatai sohasem külön fizikai,
biológiai stb. problémaként jelentkeznek (például a környezetvédelem), hanem az előbbi
folyamatok egymásra hatásaként jönnek létre. Az iskolában mégis gyakorlatilag mereven,
egymástól teljesen elszigetelt tantárgyakként tanítják őket.
A

tanulók

tanulásának

tervezése

során

lényeges

szerepe

kell

legyen

a

tapasztalatszerzésnek, a kutató eljárások gyakorlásának, amely önálló kísérletezést,
irodalmazást, de társadalmi tevékenységet, gondolkodásmódot is jelent egyben. Sajnos ezen
oktatási forma vagy nem, vagy csak részben valósul meg a tanórákon. Erre a hiányosságra
egy megoldási lehetőség lehet a tanulmányi kirándulás. A kirándulás alkalmával a gyerekek
nem csak az önálló tapasztalatszerzést, irodalmazást és a csoportos munkát gyakorolhatják,
hanem egy tanórával ellentétben, itt több tantárgy anyaga ötvöződik. Például, ha a kirándulás
során a gyerekeket csoportokba osztjuk és egy feladatlapot adunk nekik, amin különböző
kísérletek találhatóak, amit a kirándulás során kell elvégezniük, akkor egyben a csoportos
együttműködés mellett, az önálló tapasztalatszerzés és kísérletezést is gyakorolhatják. Ha jól
szervezzük meg a kirándulást, akkor a földraj, biológia mellett a fizikát és a kémiát is
becsempészhetjük.
A kirándulás során a tanulók észleléseiket (leírásokat, vázlatokat, rajzokat)
terepfüzetben rögzítik. Fontos szerepet kapnak a rögzítésben az egyes technikai eszközök is:
diktafon, digitális fényképezőgép, videokamera. A modern technika felhasználása azért
nagyon jelentős, mert elősegíti az adatok számítógépes rögzítését, tárolását és kiértékelését, és
Interneten keresztül más számára is elérhetővé tehetjük az eredményeket. A feladatok
elvégzése a terepen lehetővé teszi a tanulók csoportos foglalkoztatását. A diákok a
tanulmányúton vezetett terepfüzetüket felhasználva, az összegyűjtött adatokat rendszerezve és
grafikusan ábrázolva, papíron vagy számítógépen jegyzőkönyvet készítenek. Ennek
tartalmaznia kell még a vizsgálatok, megfigyelések értékelését is.
A következőkben egy általam tervezett tanulmányi kirándulást írok le. A kirándulás
helye a Mecsek hegységbeli Melegmány-völgy. A völgy a Nyugati- és a Keleti-Mecsek
határán, Pécs és Mánfa közigazgatási területén fekszik. 1957-ben védetté nyilvánították,
védettségét elsősorban geológiai értékeinek köszönheti, de botanikai és zoológiai
ritkaságokban is bővelkedik. A Melegmány 709 hektáros, északi irányú völgyrendszere
magában foglalja a Nagymély-völgy, a Melegmány-völgy, a Páfrányos, a Zsidó-völgy és a
Kőlyuk által közrefogott területeket.
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7.2 Egy tanulmányi kirándulás a Melegmány-völgyben
A kirándulást egy osztály számára terveztem, kb. 30 főre. A kirándulás nem csak arról
szól, hogy egy kijelölt útvonalon végighaladunk, és a diákok megcsodáljuk a természet adta
szépségeket, hanem közben csoportosan méréseket, megfigyeléseket végeznek, kísérleteket
mutatnak be és előre megbeszélt témákból kiselőadást, tartanak. Mivel a kiselőadásokra és a
kísérletekre fel kell készülniük, ezért a 4-5 fős csapatokat már a kirándulás előtt kijelöljük,
vagy ők maguk rendeződnek kisebb csapatokba. Egy ilyen kis csapat alkot egy
mérőcsoportot, akiknek majd egy jegyzőkönyvet kell leadni. A megtartott kielőadásokat,
illetve bemutatott kísérleteket a leadott jegyzőkönyvekkel együtt értékeljük és, mint egy
versenyen a jól szerepelt csapatokat megjutalmazzuk.
A kirándulás lényege, hogy egy kijelölt útvonalon végighaladunk, és az előre kiosztott
feladatlapok feladatait elvégezzük. Az út során előre kijelölt helyeken elvégezzük a méréseket
és meghallgatjuk a kiselőadásokat és kísérleteket. Minden csapatból egy ember vagy egy
kiselőadást tart, vagy bemutat egy érdekes fizikai kísérletet. Ezeket közösen megbeszéljük és
az egyes csapatok a jegyzőkönyvben röviden rögzítik.
Két feladatlapot készítettem, az egyik központi témája a víz, a másiké a talaj. A
csapatok egyik része az egyiket, a másik része a másik feladatlapot kapja. Ezeket, a
feladatlapokat minden mérési helyen ki kell tölteniük a csapatoknak. A feladatlap mellett a
bemutatott kísérleteket is tartalmaznia kell a leadandó jegyzőkönyvnek. A feladatlapokon
kérdések is szerepelnek, amiket az első mérési ponton közösen megbeszélünk (ezeket dőlt
betűvel jelöltem a feladatlapon). A mérések leírását a csapatok megtalálják a lapon, így ezt
minden csapat önállóan el tudja végezni, természetesen, ha szükséges a kísérő tanárok is
segítenek. A talaj és a víz esetén is vizsgáljuk azt, hogy milyen élőlények találhatóak benne.
Amit kézi nagyító segítségével meg lehet határozni azt a terepen megtesszük, a növény és
állathatározó segítségével. Amihez mikroszkóp szükséges azt az iskolában nézzük meg.
A kirándulás elején minden csapat kap egy térképet, amin mindig bejelölik a mintavételi
helyeket, és kapnak egy feladatlapot is, amelyhez mindenki megkapja a méréshez szükséges
eszközöket is. Azokat az eszközöket, amelyeket a gyerekek is el tudják készíteni, pl.
gyűjtőháló, azt a kirándulás előtt közösen elkészítjük.
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A kirándulás útvonala a következő:

A Tripammer fától elindulunk a kék körjelzésen, majd letérünk a piros keresztútra és
elhaladunk az Anyák-kútja mellett. Egy helyi érdekesség az Anyák-kútja felett található
vízfolyásos barlang. Ha tovább haladunk a piros keresztjelzésű úton, akkor elérjük az első
mérési pontunkat a Melegmányi-forrást. Itt a legnagyobb látványosság, a Melegmány-vízesés,
mésztufalépcsős vízesésen aláhulló zuhataga. Innen egy kis kitérő, a zöld jelzésű úton a
Barátság-forrásig. A sas- és a hölgypáfrányok hatalmas tömege miatt Páfrányosnak nevezett
területrészhez érve megpihenhetünk az öreg bükkmatuzsálem alatt. Ez a második mérési
pontunk. Visszatérve a Pernyáki-völgybe, továbbra is a zöld jelzésen haladunk. Ezen a
szakaszon figyelhetjük meg az országból csak innen és Zobákról jelzett sárgasávos hegyi
szitakötőt, valamint a szintén sárga-fekete színű, a patak vonalát hullámozva követő hegyi
billegetőt is. Sétánk során ebben a völgyben is megcsodálhatunk egy vízesést. Ez törésvonal
mentén alakult ki. Ezen az úton haladunk addig, amíg nem keresztezzük a piros utat, és onnan
a Nagymély-völgyben haladunk tovább. Nyugat felől csatlakozik a völgybe a Farkas-gödör:
ez egy igazi szurdokvölgy, annak szinte minden jellemző növényével. A hűvös völgyoldalak
szikláin gímpáfrány, díszes és karélyos vesepáfrány díszlik, a völgy alján farkasölő sisakvirág
és turbánliliom. A nehéz útszakaszon túljutva újabb mésztufavízesések tárulnak elénk, majd
megérkezünk a Kánya-forrás környékén kialakított pihenőhöz. Ez a hely a harmadik, és
egyben utolsó mérési pontunk. Az ott található, 29 méter hosszú, vizes barlang mellett a fő
látványosság a Nagymély-völgy kőfülkéje. A Mecsekben egyedül ott előkerült égett
állatcsontok a korai embercsoportok jelenlétére utalnak.

11. ábra Térkép a kiránduláshoz
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A kiselőadás témái a következők lehetnek:

1. Mésztufalépcsős vízesés létrejötte.
Mésztufája úgy jött létre, hogy a mészben és szénsavban gazdag barlangi vizek a völgy
mélyebb szintjén elvesztik, lerakják mésztartalmuk java részét. A vízben oldott mész a
patakba hullott faágakon és leveleken ismét kicsapódik, kéregszerű bevonatot hozva
létre rajtuk. (A mésztufa elnevezés onnan származik, hogy az így keletkezett kőzetből
egy idő múltán eltávoznak az elkorhadt növényi maradványok, s az a vulkáni tufákéra
emlékeztetően lyukacsos szerkezetűvé válik.)

12. ábra Mésztufalépcsős vízesés

2. Az Anyák-kútjánál lévő patakos barlang keletkezése.
3. A terület ritka állatai: sárgasávos hegyi szitakötő, sárga-fekete színű hegyi billegető, a
pisze és a hosszúszárnyú denevér, kis és nagy patkósorrú törpe denevér.
Soroljuk be ezeket az állatokat, milyen törzs,rend….tagjai.
Miért „sárga” a sárga?

13. ábra Sárgasávos hegyi szitakötő
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4. A terület jellegzetes növényei: gímpáfrány, díszes és karélyos vesepáfrány, farkasölő
sisakvirág, turbánliliom, pázsitos nőszirom.
Soroljuk be a növényeket, hogy milyen törzs,rend….tagjai.

14. ábra Pázsitos nőszirom
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7.2.1 1. Feladatlap
A talaj vizsgálata
Mi a talaj?

A talaj a földkéreg legkülső, mállott rétege, melynek legfontosabb sajátossága a
termőképesség.
Milyen folyamatok során keletkezik?

Fizikai mállás: hőmérséklet ingadozás
Kémiai mállás: oxidáció, redukció, oldódás
Biológiai mállás: megtelepedett élőlények elpusztulása
A talaj fizikai tulajdonságainak a vizsgálata:

A talajok fizikai tulajdonságai a talaj szövetének és szerkezetének sajátosságaiból
adódnak. A talaj szövete alatt szilárd részeinek szemcsenagyság szerinti megoszlását, a
részecskék alakját, egymáshoz való illeszkedésük módját, a köztük lévő üregek nagyságát
értjük. A talaj fizikai tényezői közül legfontosabbak a szemcseösszetétel, valamint a szerkezet.
Ezek együttesen határozzák meg a talaj legfontosabb vízgazdálkodási tulajdonságait.
Szemcseösszetétel vizsgálata:

A) a terepen elvégezhető:
Start

Adjunk hozzá száraz
talajt a víz felszívására

Tegyünk kb. 25g talajt a tenyerünkbe, csepegtessünk
rá vizet, majd alaposan gyúrjuk össze. A talaj
halmazállapota akkor megfelelő, ha úgy formálódik,
mint a gitt.

I

I
N

Megmarad-e a talaj labda
formájában, ha összenyomjuk?

N

Túl száraze a talaj?

Túl nedves-e
a talaj?

N

HOMOK

I

Tegyük a talajlabdát hüvelyk- és mutatóujjunk közé, majd gyengén nyomjuk a talajt
szalagszerűen felfelé ujjaink között. Így egy nagyjából egyforma vastagságú és
szélességű szalagot kapunk. Engedjük, hogy a szalag kiemelkedjen mutatóujjunk fölé
mindaddig, amíg saját súlyától el nem törik.

58

N

VÁLYOGOS

Megmarad-e a talaj labda
formájában, ha összenyomjuk?
I

2,5cm-nél rövidebb
gyenge szalagot ad-e a
talaj mielőtt letőtne?

N

2,5-5cm nagyságú-e a
keletkező szalag
mielőtt letörne?

I

Lesz-e legalább 5cm
hosszú szalag a
talajból mielőtt
letörne?

N

I

I

A tenyerünkben alaposan nedvesítsünk meg egy csipet talajt, majd dörzsöljük szét a
mutatóujjunkkal.
Nagyon homokosnak
érezzük-e a talajt

Nagyon homokosnak
érezzük-e a talajt?
I

N

HOMOKOS
VÁLYOG

Nagyon
simának
érezzük-e a
talajt?

N

HOMOKOS
AGYAGOS
VÁLYOG

I

Nagyon
simának
érezzük-e a
talajt?
I

I

ISZAPOS
AGYAGOS
VÁLYOG

ISZAPVÁLYOG

VÁLYOG

I

Nagyon homokosnak
érezzük-e a talajt

Nem uralkodó
sem a
homkosság,
sem a simaság

N

N

HOMOKOS
AGYAG

I

ISZAPOS
AGYAG
Nem uralkodó
sem a
homkosság,
sem a simaság

AGYAGVÁLYOG

AGYAG

B)
Egy mérőhengerbe 100 ml talajt mérünk, majd 1 cm-es vastag rétegben kiterítjük és
megszárítjuk. Ha megszáradt enyhe dörzsöléssel porítjuk. A talajt egy szitasoron visszük át:
20; 2; 0,2; 0,02; 0,002 mm-es szitasoron. Lemérjük az egyes frakciókat (visszatöltjük
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mérőhengerbe és kiszámoljuk a százalékos arányokat). A kiértékeléshez az alábbi táblázat
adatait használjuk:
Részecskék megnevezése

Részecskék átmérője

Kavics

10,0-2,0mm

Durva homok

2,0-0,2mm

Finom homok

0,2-0,02mm

Iszap

0,02-0,002mm

Agyag

kisebb, mint 0,002mm
Minta

Időpont

Helyszín

Kiértékelés

Talajszerkezet vizsgálata:

Azt fejezi ki, hogy enyhe nyomásra, feszítésre milyen szerkezeti elemekre esik szét.
Petri csészébe fehér szűrőpapírra helyezünk egy keveset a vizsgálandó talajból, majd szabad
szemmel, vagy kézi nagyító segítségével megállapítjuk a szerkezeti elemek nagyságát, térbeli
elhelyezkedését.
Morzsás: 2,5mm-es legömbölyített, levegős, lazán összefüggő részekből áll
Rögös: az előzőhöz hasonló, csak a részecskék mérete 10-100mm
Szemcsés: 2,5mm-es hegyes felületek által határolt, lazán összefüggő
részekből áll
Diós: diónyi, lapokkal határolt talajrészekből tevődik össze
Oszlopos: a talajrészek függőleges, oszlopszerű elhelyezkedést mutatnak
Lemezes: vízszintes lemezekre tagoltak
Szerkezet nélküli: önálló szerkezeti elemek nem találhatóak benne
Minta

Időpont

Helyszín
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Kiértékelés

A talaj kémiai tulajdonságainak a vizsgálata:

A talaj kémiai tulajdonságai közül legjellemzőbbek a kémhatás, a szerves illetve a
szervetlen tápanyagtartalom.
A talaj kémhatásának a vizsgálata:

Kémhatáson valamely oldat lúgos, vagy savas voltát értjük. A kémhatást a talajban lévő
hidrogén-(H+) és hidroxil-ion (OH-) aránya szabja meg.
A talaj kémhatását indikátor-papírral határozzuk meg. Egy kémcsőbe 5g talajt helyezünk,
majd egy kanálnyi bárium-szulfátot adunk hozzá (gyorsítja az ülepedést). Ezután 12,5ml
desztillált vízzel öntünk hozzá, majd összerázzuk és hagyjuk leülepedni. Miután kiülepedett
átszűrjük és a tiszta szüredékből néhány ml-t kémcsőbe mérünk. Az indikátor-papír
színskálája alapján megállapítjuk a vizsgált talaj pH-ját.
4,5 pH alatt erősen savanyú talaj
4,5-5,5 pH savanyú talaj
5,5-6,5 pH gyengén savanyú talaj
6,5-7,5 semleges talaj
7,5-8,2 pH gyengén lúgos talaj
8,2-9,0 pH lúgos talaj
9,0- pH felett erősen lúgos talaj
Minta

Időpont

Helyszín

Kiértékelés

A talaj szervesanyag mennyiségének a vizsgálata:

A talaj szervesanyagait összefoglaló néven humusznak nevezzük. A humuszanyagok
előnyösen befolyásolják a talajok szerkezetét, és lassú lebomlásuk által biztosítják az
egyenletes tápanyagpótlást a növényeknek.
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A talaj színe alapján határozzuk meg, hogy a talajmintánk milyen tulajdonságokkal bír:
Kondíció

Sötét szín

Mérsékelten sötét

Világos

sötétbarna→fekete

barna→sárgásbarna

Világosbarna→sárga

Sok

Közepes

Kevés

Magas

Közepes

Alacsony

N mennyisége

Sok

Közepes

Kevés

Termőképesség

Kiváló

közepes

Gyenge

Időpont

Helyszín

Kiértékelés

Szerves anyag
tartalom
Talajlégzés

Minta

A talaj szervetlen anyagtartalmának meghatározása:
A mésztartalom (CaCO3) vizsgálata:

Kisebb mennyiséget kiemelünk (kb. diónyit), óraüvegre helyezzük és 10%-os sósavat
cseppentünk rá. A talaj mésztartalmára következtetni tudunk a megfigyelhető pezsgés
intenzitásából (sav hatására CO2 szabadul fel).
Pezsgés

Mésztartalom %-ban

Nincs

1%-nál kisebb

Gyenge

1-3%

Erőteljes rövid

3-5%

Tartós

5%-nál nagyobb

Minta

Időpont

Helyszín
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Kiértékelés

Talajélőlények vizsgálata:

A talaj élőlényeinek vizsgálatát az avar alatt kell kezdeni. Az óvatos eltolásával gazdagon
nyüzsgő állatvilág tárul elénk.
A szemmel látható élőlények azonosítása után a tanulmányozást mikroszkóppal folytatjuk.
Ehhez 2-3 kanálnyi talajra van szükség, amit Petri csészébe rakunk. További vizsgálatokat
végezhetünk úgy, hogy kis talajmintát vízzel keverünk, ebből 1-2 cseppet tárgylemezre
helyezzük, majd fénymikroszkóppal megvilágítjuk.
Az élőlények meghatározásához segítséget nyújt az alábbi ábra:
Minta

Időpont

Helyszín

(Horváth 1995)
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Megfigyelt élőlények

7.2.2 2. Feladatlap
A víz vizsgálata

Vízkészlet: A Föld felszínének majdnem 75%-át víz borítja. Össztömege 1,38*1038 t,
V = 1,4*109 km3. Ennek a hatalmas vízmennyiségnek kb. 97%-a óceán (sós víz)
3%-a édesvíz
Kevesebb. Mint 1%-a az ami ténylegesen hasznosítható édesvíz. Ennek 98%-a a felszín alatti
víz.
Patakvizsgálat
Időpont:

Patak neve:

A megvizsgált szakasz hossza:

Mintavételi helyszín:

Időjárás: (húzd alá a megfelelőt)

napsütés-borultság-eső
Léghőmérséklet:

◦

C

Vízhőmérséklet:

◦

C

A parttól kb. 1m-re és kb. 30cm-es
mélységben
Az élőhely jellemzői:
Vízmélység: 1.

m

2.
3.
Átlagos vízmélység:

1.

m/s

m

2.

m/s

m

3.

m/s

Vízhozam:

m

Átlagos vízhozam:

m/s

A vízhozam mérése köbözéses eljárással megy. Ez csak akkor működik, ha a vízhozam kisebb,
mint 0,002m3/s, illetve a mérőedény 10-25s-ig képes vizet befogadni. Egy ilyen eszköz a
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danaida, amelynek a fenekén egy vagy több nyílás van. A nyíláson a szabad levegőre kiömlő
víz sebessége v =√(2*g*h) , ebből a vízhozam: Q = v*A
h: danaidában a víz magassága; A: a danaida fenekén lévő nyílás keresztmetszete

Átlagos mederszélesség:

m

A patakmeder anyaga:
A víz színe:

Tiszta edénnyel vízmintát merítünk a patakból és megszűrjük a makroszkopikus
szennyeződésektől. Szűrítés után kémcsőbe töltjük és nap felé tartava megállapítjuk színét. A
szint a benne oldott kémiai anyagok okozzák.
A víz szaga:

Mintát veszünk és megszagoljuk. Ezután főzőpohárban 50 ml-t fokozatosan melegítünk,
közben szagolgatjuk. (szagtalan, földszagú, olajszagú, kellemetlen szagú, büdös)
A víz zavarossága:

Kémcsőbe mintát teszünk, majd megvizsgáljuk, 1. tiszta
2. opálos
3. kissé zavaros
4. zavaros
5. nagyon zavaros
A víz kémhatása:

A pH érték azt jelöli, hogy a víz semleges (pH 7), savas (7 alatt), vagy lúgos (7 fölött)
kémhatású. Az ivóvíz pH értéke 6,5 és 9,5 között kellene, hogy legyen. A pH 7alatti savas, lágy
víz fokozottan korrodálja a réz- és horganyzott vascsöveket.
Kémcsőbe mintát teszünk, majd az indikátor-papír színskálája alapján megállapítjuk a
vizsgált minta pH-ját.
Vízkeménység:

A víz természetes körforgása során a lágy esővíz ásványi anyagokat old ki a talajból, főleg
meszet, gipszet és magnézium szulfátot. Az adott talaj összetételétől függően több vagy
kevesebb ilyen oldott ásványi anyag van a vízben. Nagy mennyiségű ásványi anyag nagy
vízkeménységet jelent. Így például az ásványvizek különösen keménynek számítanak.
Általánosan a közepesen kemény vizet tekintjük különösen jó ivóvíznek.
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A vízkeménységet gyakran adják meg német keménységi fokban (d vagy dH). Az értékeket
általában négy fokozatra osztják: 1. 0– 7d lágy
2. 7 – 14d középkemény
3. 14-21d kemény
4.

21d fölött nagyon kemény

A vízben élő állatok vizsgálata:

Ahhoz, hogy hiteles képet alkothassunk a patak élővilágáról egy mintavételi helyen 10m
hosszúságú szakaszon minél több különböző típusú élőhelyről gyűjtünk (egy helyen minimum
3 helyről). A mintavételezés gyűjtőhálóval történik. Az áramlással szemben haladva a
köveket felforgatjuk, és a víz a sodrása elé tartott hálóba viszi az élőlényeket. A szemmel
látható élőlények azonosítása után a tanulmányozást mikroszkóppal folytatjuk.
A gyűjtőháló egy trapéz alakú fém keretből és egy rá erősített hálóból áll. A keret egy nyéllel
van ellátva. A háló 0,06-0,1mm lyukbőségű malomszita szövet.

Vízi élőlény neve

Milyen minőségű vizet jelöl?

(Kárász 1996)
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7.2.3 Érdekes fizikai problémák és feladatok
1. A Leonardo-híd

Építsünk hidat hat pallóból úgy, hogy se csavart, se szöget nem használunk.
Bővítsük a hidat további 3-3 egységgel.

2. Miért kék az ég?

Mászunk fel a Pernyák-völgyből a Mecsek forráshoz, és vizsgáljuk meg a távoli erdőt.
Miért kék messziről az erdő?

Fényszórás tipikus esete, hasonló okból kék a szilva, és a szemünk is.
A légkörön áthaladó sugarakat a levegő molekulái, és a vendéggázok haladási irányukból
kitérítik, szétszórják. A szórt sugarak egy része kijut a világűrbe, a másik része a
földfelszínre. Levegő molekulákon a látható tartományból a rövidebb hullámhosszúak
jobban szóródnak. Mivel a látható tartományban a kéknek van a legrövidebb
hullámhossza, ezért az ég színe is kék.
3. Mire elég egy kockacukor energiája?

Vajon

elég-e

egyetlen

kockacukor,

hogy

fedezze

egy

energiaszükségletét, amikor felmászik egy 3m-es függőleges létrán?
Egy kockacukor tömege 2g, energiaértéke: 1653kj / 100g.
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50kg

tömegű

diák

Tegyük fel, hogy az ember anyagcseréjének a hatásfoka megegyezik a Carno-körfolyamat
hatásfokával.
η = (T2 –T1) / T2
T1 : az ember hőmérséklete K-ben mérve
T2 : a környezet hőmérséklete K-ben mérve
η számolható
W = m*g*h, képletből kiszámolható, hogy mennyi munka szükséges a létra
megmászásához. Ha figyelembe vesszük a teljesítményünket, akkor választ kaphatunk a
kérdésre.
4. Az északi irány meghatározása napsütésben
Milyen irányúak a területen lévő völgyek? Határozzuk meg karóránk segítségével.

Helyezzünk egy órát a tenyerünkbe, úgy, hogy vízszintes legyen. Fordítsuk úgy az órát,
hogy a kismutató a Nap irányába mutasson. Felezzük meg a kismutató és a számlap 12-es
száma közti szöget. Az így nyert ponton és az óramutató tengelyén áthaladó egyenes
megközelítőleg északi-déli irány. Az eljárást ellenőrizzük iránytűvel is.
5. Szabadesés a szabadban

A kísérlete a harmadik mérési helyen található sziklafalnál végezzük el.
Műanyag flakonba állítsunk égő gyertyát, majd ejtsük le a függőlegesen tartott palackot
minél magasabbról! Mi történik a gyertya lángjával?
A forró gáznemű égéstermékek sűrűsége kisebb, mint a környező hideg levegőé. A kisebb
sűrűségű gázok felfelé áramlanak, helyüket oldalról a kanóc felé áramló hidegebb levegő
tölti ki. Szabadesésnél a súlytalanság miatt a sűrűségkülönbségből eredő felhajtóerő nem
működik, ezért a láng alakja megváltozik, gömbszerűvé válik.

6. A g nehézségi gyorsulás mérése

A nehézségi erő hatására szabadon eső testeknél a gyorsulás értéke adott földrajzi helyen
állandó és független a testek tömegétől.
Whiting-féle ingával
Körülbelül 50cm hosszú, 5cm széles és 5mm vastag deszkalap egyik végén a vékony
lapokba, egymással átellenesen verjünk be egy-egy vékony szöget úgy, hogy a szögek
fejének lecsípése után a szögek 1-1 cm-nyit kiálljanak a deszkából! A két szög az inga
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forgástengelye. A lap másik végén, attól néhány cm-re, az 5cm széles lap közepén
rögzítsünk egy kampós csavart! Az ingát függesszük fel Bunsen-állványra szerelt,
vízszintes helyzetű tartóra, amelynek két, vájattal ellátott csonkjára ráhelyezhető a tűs
tengely (15. ábra)! A tartóra, a deszkás inga hosszanti középvonala fölött szereljünk fel
egy 3-4cm hosszú karra szerelt 2-3cm sugarú állócsigát úgy, hogy a csiga a deszkás inga
fölött helyezkedjen el!

15. ábra

16. ábra

Egy-két cm átmérőjű, kampóval ellátott vasgolyóból és vékony cérnából készítsünk
fonálingát! A golyót a csigán átvetett fonal segítségével lógassuk le a deszka előtt, majd a
cérna másik végét vezessük át a deszkás inga hátsó oldalán levő kampón! Húzzuk fel a
golyót a deszkás inga felső vége fölé, egészen a csiga pereméig! Ezáltal a deszka
kampóján átvezetett cérna segítségével a deszkát is kitérítjük függőleges helyzetéből. A
cérna végét kössük egy másik állványhoz (16. ábra)! Ezután gyufával égessük el a cérnát!
A golyó leesik, és esés közben nekiütődik a közben szabaddá lett lengő ingának. Ha a
deszkára papírlapot, arra pedig lefelé fordított indigót rögzítünk, a becsapódó golyó
nyomot hagy a papírlapon, így megmérhetjük a golyó szabadesésének az útját. Ez alatt az
idő alatt a deszkás inga negyed lengést végzett. Tíz vagy még több lengés idejének mérése
alapján az esési idő kis relatív hibával meghatározható.

s=

g 2
* t s: a golyó szabadesésének az útja
2
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t: a golyó esési ideje,
T: az inga lengésideje
t = T/4
(Juhász, 1995)
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Mellékletek
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10. melléklet: Kisújbánya1 (1. ábra)
Minta
kódja

Minta neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Radonkoncentráció
(Bq/l)

KMF1

Kalán Miska
kútja

A Bargyag-hegy lábánál, a
kék+ út mentén

2004.07.20

12,83±2

2004.07.20
2004.07.20

17,89±2
20,18±3

Lendületforrás
Pásztor-forrás

A Dögkút-tető alatt menő
kék+ út mentén
A Vár-völgyi geológiai
tanösvény végén
A Vár-völgyi geológiai
tanösvény végén
Vár-völgyi geológiai
tanösvény mentén
Vár-völgyi geológiai
tanösvény mentén
Vár-völgyi geológiai
tanösvény mentén
Máré várhoz vezető sárga+ út
mentén
Máré vár mellett

A forrás a kövek repedéseiből csordogált. Az első
minta egy üveggel felfogott vízből, a második minta
a kövek között megálló vízből, a harmadik minta
közvetlen a csurgó vízből van.
A forrás vize egy műanyagcsőből folyt ki, ebből
vettem a mintát.
A forrás vize egy fém csőből folyt ki, ebből vettem
a mintát.
A víz a földből szivárgott, ahol összegyűlt a víz
onnan vettem a mintát.
A víz a földből szivárgott, ahol összegyűlt a víz
onnan vettem a mintát.
A forrás vize egy műanyagcsőből folyt ki, ebből
vettem a mintát.
A kifolyó nem működött, a víz a kövek réseiből
folyt ki, ebből a vízből vettem a mintát.
A víz a kövek között lévő résekből szivárgott, a
szivárgó vízből vettem a mintát.
A forrás vize egy fém csőből folyt ki, ebből vettem
a mintát.

2004.07.20

20,45±3

20±3

2004.07.20
2005.03.14
2005.03.14

10,87±2
15,57±3
21,06±3

13±3

2004.07.20
2005.03.14
2004.07.20
2005.03.14
2004.07.20
2005.03.14
2004.07.20
2005.03.14
2004.07.20
2005.03.14
2004.07.20
2005.03.140

19,65±3
14,44±3
14,18±2
14,32±3
20,49±3
22,98±3
25,77±3
26,89±3
10,65±2
14,87±3
31,22±3
31,38±4

17±3

KMF2
KMF3
LEF1
PÁF1
PÁF2
PÁF’
MAF1
MAF2
LOF1
LOF2
IHF1
IHF2
MRF1
MRF2
VÁF1
VÁF2
TEF1
TEF2

Pásztor2-forrás
Mária-kút
Lobogós kút
Iharos-kút
Máré-forrás
Várkút
Textiles-forrás

A Petrác-csúcs alatt futó piros
út mentén

A forrás vize egy fém csőből folyt ki, ebből vettem
a mintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
20±2

21±3

14±3
22±3
26±3
13±3
31±4

11. melléklet: Hosszúhetény1 (3. ábra)
Minta
kódja

Forrás neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Koncentráció
(Bq/l)

CSF1
CSF2

Csurgó-forrás

A Hidasi-völgyön átmenő
sárga+ út mentén

2004.09.12
2005.03.14

82,48±6
97,22±7

HIF1
HIF2

Hidasi-forrás

A Hidasi-völgyön átmenő
sárga+ út mentén

A forrás vize a talajból szivárgott, egy helyen
jól lehetett látni, hogy honnan szivárog a víz,
innen vettem a vízmintát.
A víz egy köves területen a kövek közül
szivárgott, az így összegyűlt vízből vettem a
mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a
mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a
mintát.
A víz egy műanyag csővel ellátott kifolyóból
folyt, ebből vettem a mintát.
A víz a talajból szivárgott, egy helyen
összegyűlt és ebből vettem a mintát.

2004.09.12
2005.03.14

14,16±3
19,22±3

17±3

2004.09.12
2005.03.14
2004.09.12
2005.03.14
2004.09.12
2005.03.14
2004.09.12

25,23±3
32,03±4
15,24±3
26,33±4
45,04±4
49,81±5
21,28±3

29±3

2004.09.12

14,52±3

2005.03.14

22,25±3

2004.09.12

16,2±3

16±3

2004.09.12
2005.03.14

37,87±4
52,15±5

45±5

CŐF1 Lajos-forrás
A Hidasi-völgyben menő
kék út mentén
CŐF2
WEF1
Wein
A Hidasi-völgyben menő
kék út mentén
WEF2 György-forrás
BEF1 Betyár forrás
A Hidasi-völgyben menő
kék út mentén
BEF2
BAF1
Bába-forrás Bába-kút mellett a Kis-tótivölgyben menő kék∆ út
mentén
HEF1
HettyeyPüspökszentlászló
forrás
HEF2
SZF1

Szőke-forrás

CGF1
CGF2

Cigány-forrás

Zobákpusztára vezető kék□
út mentén
Zobákpusztára vezető kék□
út mentén

A földbe lenyomott cső felső végét egy csappal
látták el, ezt hosszabb ideig folyattam, majd
ebből vettem mintát.
A csap nem működött, ezért a csap mellett
kifolyó vízből vettem a mintát.
A víz a talajból szivárgott, egy helyen
felgyülemlett, ebből vettem a mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a
mintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
90±7

21±4
47±5
21±5
18±3

12. melléklet: Mánfa1 (2. ábra)
Minta
kódja

Forrás neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Koncentráció
(Bq/l)

KÖF1
KÖF2
AKF1

Körtvélyesiforrás
Anyák-kútja

A 66-os út mellett Pécs
és Mánfa között
A Melegmányi barlang
mellett menő piros+ út
mentén

A víz a kövek közül szivárgott, a szivárgó vízből
vettem a mintát.
Az egyik minta (AKF2) a kövek repedéseiből
szivárgó vízből van, a másik a csőből kifolyó
vízből van.
A kövek közül csordogáló vízből vettem a mintát.

2004.09.19
2005.04.02
2004.09.19

28,81±3
32,67±4
7,79±2

2004.09.19

8,25±2

2005.04.02

9,64±3

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a mintát.

2004.09.19

16,86±3

2005.04.02

25,34±3

2004.09.19

30,37±3

2004.09.19

32,19±3

2005.04.02

33,93±4

2004.09.19

9,72±2

2004.09.19

8,11±2

2005.04.02
2004.09.19

7,61±2
21,49±3

2005.04.02

49,08±5

2005.04.02

60,99±5

61±5

2005.04.02

15,67±3

16±3

AKF2
AKF3
MEF1
MEF2
MKF1
MKF2

Melegmányiforrás
Mecsekforrás

A Melegmányi barlang
mellett menő piros+ út
mentén
A Melegmányi barlang
mellett menő kék○ út
mentén

MKF3
KÁF1

Kánya-forrás

KÁF2
KÁF3
MSF1
MSF2
BAF1
GYF

Mariskaforrás
Barátságforrás
Gyula-forrás

A Mély-völgy kőfülke
mellett menő piros út
mentén

Az egyik minta (MKF2) a kövek repedéseiből
szivárgó vízből van, a másik a csőből kifolyó
vízből van.
A kövek közül csordogáló vízből vettem a mintát.
Az egyik minta (KÁF1) a kövek repedéseiből,
szivárgó vízből van, a másik, a csőből kifolyó
vízből van.
A kifolyóból vettem a mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a mintát.

A Mély-völgy kőfülke
mellett menő piros út A kövek közül folyó vízből vettem a mintát.
mentén
A Tripammer fától
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a mintát.
induló zöld út mentén
A Mély-völgy kőfülke
A víz a talajból szivárgott, egy helyen
mellett menő út mentén
felgyülemlett, ebből vettem a mintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
31±4

9±3

21±3
33±4

8±2

35±4

13. melléklet: Cserkút – Kővágószőllős1 (2. ábra)
Minta
kódja

Forrás neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Koncentráció
(Bq/l)

CSF1

Cser-kút

Cserkút

2004.10.03

64,39±5
93,59±7
14,16±2
33,86±4
55,42±4
47,15±4
76,52±6
37,24±3

62±5

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

2004.10.03
2005.04.02
2004.10.03

PLF1

Pálos-kút

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

2004.10.03

26,27±3

26±3

TIF1
TIF2
FEF1

Tixi-forrás

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

2004.10.03
2005.04.02
2005.04.02

55,91±4
80,54±6
46,54±5

68±5

JAF1

Jancsi-forrás

A víz a kövek közül folyt, egy repedésből vettem a
vízmintát.

2005.04.02

41,17±4

41±4

SUF1

Szuadóforrás
Rot-forrás

A Szuadó mellett menő
kék+ út mentén
Ólaki-hát mellett menő
piros út mentén
A Bodor-hegy alatt
menő piros út mentén
Ólaki-hát mellett menő
piros út mentén
A Nagy-gödör mellett
menő piros út mentén
A Láz-oldal mellett
menő kék+ út mentén
A Szuadó-tetőn átmenő
kék és piros út
kereszteződésénél
A Szuadó-tetőn átmenő
kék és piros út
kereszteződésénél
A Szuado mellett menő
kék+ út mentén
A Körtvélyes alatt
menő piros út mentén

2005.04.02
2004.10.03
2005.04.02
2004.10.03

MIF1
MIF2
FAF1

Bagolyforrás
Négy-Barátforrás
Mihály
remete-forrás
Farkas-forrás

A kifolyóból nem jött a víz, viszont a kövek
repedéseiből erősen szivárgott, innen vettem a vizet.
A kifolyóból folyó vízből vettem a mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.
A kövek közül folyó vízből vettem a mintát.
A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

2005.04.02

76,42±6

76±6

A forrás vize a talajból szivárgott, ahol jól látható volt
a szivárgás onnan vettem vízmintát.

2005.04.02

12,71±3

13±3

CSF2
BAF1
BAF2
NBF1

ROT1

Fenyvesforrás

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.

A víz egy fém csőből folyt, ebből vettem a vízmintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
79±6

14±2
55±4

37±3

47±5

14. melléklet: Pécsvárad – Zengővárkony1 (3. ábra)
Minta
kódja

Forrás neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Koncentráci
(Bq/l)

SÁF1
SÁF2
STF1
STF2
TVF1

Szászvölgyi
forrás
Szászvölgy
tetői forrás
TV forrás

Szász-völgy déli részén
található
Szász-völgy északi
részén található
A Szász-völggyel
párhuzamosan futó
völgyben található
Kisnádasd-tói-völgy
északi részén
Pécsvárad

A forrás vize egy kiépített csőből folyt ki.

2004.11.26
2005.04.09
2004.11.26
2005.04.09
2004.11.26

54,73±5
47,13±4
16,52±3
16,34±3
53,66±6

2005.04.09

52,31±5

2004.11.26
2005.04.09
2004.11.26
2005.04.09
2004.11.26
2005.04.09
2004.11.26

24,59±3
31,76±4
16,66±3
20,35±3
22,45±3
26,95±3
21,59±3

2005.04.09

25,6±3

2004.11.26

34,54±4

2004.11.26

33,27±4

2005.04.09

31,93±4

TVF2
HKF1
HKF2
VRF1
VRF2
FVF1
FVF2
MOF1

Helikopter
forrás
Várkerti
forrás
Felsővályus
forrás
Mosó kút

BÜF2
BÜF3

Büdös kút

A forrás vize a talajból szivárgott.
A forrás vize egy kiépített csőből folyt ki.
A víz egy műanyag csőből folyt ki.

Pécsvárad

A víz egy vascsőből folyt ki

Pécsvárad

A földbe lenyomott cső felső végét egy csappal látták
el, ezt hosszabb ideig folyattam, majd ebből vettem
mintát.
A csap nem működött, ezért a kútból vettem a mintát.

MOF2
BÜF1

A víz a kövek között lévő repedésekből szivárgott.

A Bakócás hegy alatt
menő zöld+ út mentén

A forrás vize a talajból szivárgott. Két jól
megkülönböztethető helyről szivárgott a víz, innen
vettem a mintákat.
A talajból egy jól látható helyen jött fel a víz, innen
vettem a mintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
51±5

16±3
53±6
28±4
19±3
25±3
24±3

33±4

Minta
kódja

Forrás neve

Mintavétel helyszíne

Mintavételi körülmények

Mintavétel
ideje

Koncentráci
(Bq/l)

FKF1
FKF2

Felsőkirálygáti
forrás
Balázs
forrás

Pécsváradról
Zengővárkonyra menő
út mentén
Zengővárkony

2004.11.26
2005.04.09

20,59±3
40,16±4

2004.11.26

34,02±4

2005.04.09

42,94±4

Patakos
gödri forrás

A Patakos –gödör
elején

A földbe lenyomott cső felső végét egy csappal látták
el, ezt hosszabb ideig folyattam, majd ebből vettem
mintát.
A forrás vizét egy cső segítségével levezették a
faluba. A falu végén egy csappal ellátott leágazása
van a csőnek. Ezt a csapot hosszabb ideig folyattam,
majd ebből vettem a mintát.
A forrás vize a kövek közül szivárgott.

2004.11.26

26,08±4

2005.04.09

18,8±3

BAF1
BAF2
PAF1
PAF2

A forrás vize a talajból szivárgott, innen vettem a
vízmintát.
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Átlagos
radontartalom
(Bq/l)
30±4

38±4

22±4

15. melléklet: Kisújbánya2 (1. melléklet)
Forrás neve

Csurgó-forrás

Betyár-forrás

Cigány-forrás

Felszínre törés
oka

Tektonikus
vonalon van

Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódás
a vagy rétegtani

Tektonikus
völgyfő

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő tűzkőgumokkal
/alsó lombardiás tagozat/
Vékonyréteges, kovás mészkő
tűzkőlencsékkel
Alkálidiabáz törmelékes márga,
agyagmárga; átmosott,
bentonitos hyaloklasztit

Alkálidiabáz pillow láva és
hyaloklasztit
Meszes márgás, kovás homokkő,
meszes, márgás, homokos,
aleurolit; kőzetlisztes, homokos
márga, mészmárga; foltos,
agyagos mészkő
Szürke, crinoideás mészkő;
homokos, kőzetlisztes márga,
mészmárga
Meszes, gyakran kovás,
tűzkőcsíkos, tűzkőlencsés
homokkő, meszes, márgás
aleurolit; kőzetlisztes, homokos
márga, mészmárga, foltos,
agyagos mészkő
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Kód

uralkodóan:
J3 t a
J3ox
uralkodóan:
mg
K1h3

Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő tűzkőgumokkal
/alsó lombardiás tagozat/
Vékonyréteges, kovás mészkő
tűzkőlencsékkel
Alkálidiabáz törmelékes márga,
agyagmárga; átmosott, bentonitos
hyaloklasztit
Alkálidiabáz pillow láva, –
breccsa, hyaloklasztit

φK1h4

Kód

J3 t a
J3ox
mg

K1h3

φK1v3

uralkodóan:
J1p6
J1p5

J1p4

Meszes márgás, kovás homokkő,
meszes, márgás, homokos,
aleurolit; kőzetlisztes, homokos
márga, mészmárga; foltos,
agyagos mészkő

J1p6

Forrás neve

Lajos-forrás

Bába-forrás

Felszínre törés
oka

Rétegtani

Rétegtani

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek
Sárgásfehér, néhol
autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal /felső,
calpionellás tagozat/

Földpátos-, augitos-, olivines
tömeges alkálidiabáz, -breccsa és
telér
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő tűzkőgumokkal
/alsó lombardiás tagozat/
Barnásszürke, kovás
mészkő;vörösfoltos,
durvaszencsés, hullámos-gumós
mészkő tűzkőlencsékkel
Vékonyréteges, kovás mészkő
tűzkőlencsékkel

Wein-forrás

Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódás
a

Sárgásfehér, néhol
autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumokkal /felső,
calpionellás tagozat/
Földpátos-, augitos-, olivines
tömeges alkálidiabáz, -breccsa és
telér
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Kód

uralkodóan:
J3 t b

φK1v2

uralkodóan:J3t
a

uralkodóan:
J3km

Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Sárgásfehér, néhol
autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumókkal /felső,
calpionellás tagozat/
Földpátos-, augitos-, olivines
tömeges alkálidiabáz, -breccsa és
telér
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő tűzkőgumokkal
/alsó lombardiás tagozat/
Barnásszürke, kovás
mészkő;vörösfoltos,
durvaszencsés, hullámos-gumós
mészkő tűzkőlencsékkel

Kód

J3 t b

φK1v2

J3 t a

J3km

J3ox
uralkodóan:
J3 t b

φK1v2

Sárgásfehér, néhol
autigénbreccsás, tömött mészkő,
tűzkőgumokkal /felső,
calpionellás tagozat/

J3 t b

Forrás neve

Hidasi-forrás

Szőke-forrás

Felszínre törés
oka

Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódás
a

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Kód

uralkodóan:
Vékonyréteges, kovás mészkő
J3ox
tűzkőlencsékkel
Barnásszürke, kovás
mészkő;vörösfoltos,
durvaszencsés, hullámos-gumós
J3km
mészkő tűzkőlencsékkel
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő tűzkőgumokkal
J3 t a
/alsó lombardiás tagozat/
Meszes márgás, kovás homokkő,
meszes, márgás, homokos,
aleurolit; kőzetlisztes, homokos
márga, mészmárga; foltos,
uralkodóan:J1p
6
agyagos mészkő
Szürke, crinoideás mészkő;
homokos, kőzetlisztes márga,
mészmárga
J1p5
Meszes, gyakran kovás,
tűzkőcsíkos, tűzkőlencsés
homokkő, meszes, márgás
aleurolit; kőzetlisztes, homokos
márga, mészmárga, foltos,
agyagos mészkő
J1p4
Zöldesszürke, kőzetlisztes,
finomhomokos agyagmárga
halpikkelyekkel /halpikkelyes
M2h6
agyagmárga összlet/
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Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Kód

Vékonyréteges, kovás mészkő
tűzkőlencsékkel

J3ox

Zöldesszürke, kőzetlisztes,
finomhomokos agyagmárga
halpikkelyekkel /halpikkelyes
agyagmárga összlet/

M2h6

16. melléklet: Hosszúhetény2 (2. melléklet)
Forrás neve

Iharos-forrás

Pásztor2-forrás

Lendület-forrás

Mária-forrás

Felszínre törés
oka

Rétegtani

Tektonikus
völgyfő

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek
Földpátos, augitos, olivines,
tömeges alkálidiabáz
Vékonyréteges, kovás
mészkő
Sárgásfehér tömött mészkő
/felső, calpionellás tagozat/
Kálidus alkálitrachit
/hipotrachit/
Szürke, foltos, kőzetlisztes
márga, mészmárga és
agyagos mészkő
Vörös, alárendelten szürke és
sárgásfehér mészkőgumós
márga
Vékonyréteges, kovás
mészkő
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő /alsó
lombardiás tagozat/
Sárgásfehér, barnássárga,
agyagos mészkő
Sárgásfehér tömött mészkő
/felső, calpionellás tagozat/

Kálidus alkálitrachit
/hipotrachit/

Kód

Kód

uralkodóan:
φK1v2

Földpátos, augitos, olivines,
tömeges alkálidiabáz

J3ox
uralkodóan:
J3 t b
uralkodóan:
τK1v2

Vékonyréteges, kovás mészkő
Sárgásfehér tömött mészkő /felső,
calpionellás tagozat/

J3ox

Kálidus alkálitrachit /hipotrachit/

τK1v2

Szürke, foltos, kőzetlisztes márga,
mészmárga és agyagos mészkő

J2bj

Sárgásfehér tömött mészkő /felső,
calpionellás tagozat/

J3tb

φK1v2

J3tb

uralkodóan:
J2bj
J2bt-cl
J3ox
a

J3t
uralkodóan:
K1b
J3tb
τK1v2
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Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Forrás neve

Lobogós-kút

Pásztor-forrás

Felszínre törés
oka

Tektonikus
vonalon van

Tektonikus
völgyfő

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek
Sárgásfehér tömött mészkő
/felső, calpionellás tagozat/
Világos sárgásszürke, kötött
gumós mészkő /alsó
lombardiá tagozat/
Sárgásfehér tömött mészkő
/felső, calpionellás tagozat/
Kálidus alkálitrachit
/hipotrachit/
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Kód

Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Kód

uralkodóan:
J3 t b
a

J3t
uralkodóan:J3t

Sárgásfehér tömött mészkő /felső,
calpionellás tagozat/

J3tb

Kálidus alkálitrachit /hipotrachit/

τK1v2

b

τK1v2

17. melléklet: Mánfa2 (3. melléklet)
Forrás neve

Barátság-forrás

Felszínre törés oka

Tektonikus vonalon
van

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek
Kavics, konglomerátum,
sárga homok és meszes
homokkő /budafai összlet/
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

Cukorszövetű másodlagos
dolomit
Mariska-forrás

Mecsek-forrás

Eróziós völgy és
boltozati szerkezet
Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

Körtvélyesi-forrás

uralkodóan:
M2h9
uralkodóan:
gmk
T2a1

d

Kód

Kavics, konglomerátum, sárga
homok és meszes homokkő
/budafai összlet/
Cukorszövetű másodlagos
dolomit

M2h9
d

T2a1

T2a1

Cukorszövetű másodlagos
dolomit
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

uralkodóan:
d
T2a1

Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

uralkodóan:
gmk
T2a1
uralkodóan:
mk
T2a1

Vékonyan rétegzett,
dolomitos mészkő
Tektonikus vonalon
van

Kód

Fedetlen földtani térkép
alapján a fakadási helyén lévő
kőzet

gmk

T2a1

Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

gmk

T2a1

Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

gmk

T2a1

uralkodóan:
m
T2a3

Szürke, pados mészkő
Cukorszövetű másodlagos
dolomit
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d

T2a3

Vékonyan rétegzett, dolomitos
mészkő

mk

T2a1

Forrás neve

Melegmányi-forrás

Felszínre törés oka

Lokális áramlási
rendszer
megcsapolódása

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek
Abráziós alapbreccsa és
konglomerátum, mészkő és
homokkő /congeriás összlet/
Cukorszövetű másodlagos
dolomit

Kód

uralkodóan:
M2h5
d

T2a1

gmk

Gyula-forrás

Anyák-kútja

Kánya-forrás

Eróziós völgy és
boltozati szerkezet

Tektonikus völgyfő

Eróziós völgy és
boltozati szerkezet

Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő
Cukorszövetű másodlagos
dolomit
Szürke, aprókristályos
mészkő
Szürke mészmárga, biogén
mészkőpadokkal
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő
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Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő
Cukorszövetű másodlagos
dolomit

Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

T2a1

amk

Kód

gmk

d

T2a1

T2a1

T2a1

uralkodóan:
gmk
T2a1
uralkodóan:
gmk
T2a1
d

Fedetlen földtani térkép
alapján a fakadási helyén lévő
kőzet

d

T2a1

T2a2
uralkodóan:
gmk
T2a1

gmk

Cukorszövetű másodlagos
dolomit
Szürke, aprógumós,
rhyzocoralliumos mészkő

T2a1

T2a1

gmk

T2a1

18. melléklet: Cserkút – Kővágószőllős2 (4. és 5. melléklet)
Forrás neve

Cser-kút

Szuadó-forrás

Tixi-forrás

Mihály remeteforrás

Négybarát-forrás

Fenyves-forrás

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
Kód
felépítő kőzetek
Konglomerátum alatti vörös
Lokális
homokkő /fedő vörös homokkő/ uralkodóan:P2z4
áramlási
rendszer
Főkonglomerátum
P2z5
megcsapolódása
Kavicsos vörös homokkő
P2z6
Szürke dolomitmárga anhidritTektonikus
és gipsztelepekkel
uralkodóan: T1c1
vonalon van
Alkálidiabáz
φK1v
Tektonikus
vonalon van
vagy magasabb
rendű áramlási
rendszer
Vörös és zöld homokkő, palás
uralkodóan: T1s
megcsapolódása
agyag
Vörös és zöld homokkő, palás
Tektonikus
uralkodóan: T1s
agyag
vonalon van
vagy magasabb
rendű áramlási
rendszer
P2z8
megcsapolódása
Vörös homokkő és aleurolit
Lokális
áramlási
rendszer
uralkodóan: P2z8
megcsapolódása
Vörös homokkő és aleurolit
uralkodóan: P2z8
Vörös homokkő és aleurolit
Tektonikus
Vörös és zöld homokkő, palás
völgyfő
T1s
agyag
Felszínre törés
oka
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Fedetlen földtani térkép
alapján a fakadási helyén lévő
kőzet

Kód

Konglomerátum alatti vörös
homokkő /fedő vörös homokkő/

P2z4

Szürke dolomitmárga anhidrit- és
gipsztelepekkel

T1c1

Vörös és zöld homokkő, palás
agyag

T1s

Vörös és zöld homokkő, palás
agyag

T1s

Vörös homokkő és aleurolit

Vörös homokkő és aleurolit

P2z8

P2z8

Forrás neve

Jancsi-forrás

Farkas-forrás

Pálos kút

Rot-forrás

Felszínre törés
oka

Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódása
Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódása
Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódása
Lokális
áramlási
rendszer
megcsapolódása

Fedetlen földtani és topográfiai
térkép alapján a vízgyűjtőt
felépítő kőzetek

Kód

uralkodóan: P2z8

Vörös homokkő és aleurolit

uralkodóan: P2z8

Vörös homokkő és aleurolit

uralkodóan: P2z7

Fakóvörös homokkő

P2z8

Vörös homokkő és aleurolit
Vörös és zöld homokkő, palás
agyag

Fedetlen földtani térkép
alapján a fakadási helyén lévő
kőzet

Vörös homokkő és aleurolit

Vörös homokkő és aleurolit

Fakóvörös homokkő

Kód

P2z8

P2z8

P2z7

uralkodóan: T1s
P2z8

Vörös homokkő és aleurolit

P2z7

Fakóvörös homokkő
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Vörös és zöld homokkő, palás
agyag

T1s

19. melléklet: Pécsvárad – Zengővárkony2 (6. melléklet)
Forrás neve

TV-forrás
Szászvölgyi-forrás
Balázs-forrás
Büdös-kút

Felszínre törés
oka

Tektonikus
völgyfő

Budafai Formáció

Miocén

Mecseknádasdi homokkő

Tektonikus
vonalon van
Lokális áramlás
megcsapolódása

Tektonikus
vonalon van

Kód

Kód

Miocén

Jura

Hidasi Barnakőszén
Formáció és a Pécsszabolcsi
Mészkő Formáció határán

Miocén

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Mecseknádasdi homokkő és
Hosszúhetényi Mészmárga

Budafai Formáció
Jura

Miocén
Pécsszabolcsi Mészkő

Felsővályús-forrás

Lokális áramlás
megcsapolódása

Mosó-kút

Lokális áramlás
megcsapolódása

Budafai formáció

Miocén

Tektonikus
vonalon van

Mecseknádasdi homokkő

Jura

Patakosgödri-forrás

Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Budafai Formáció

Magasabb rendű
áramlás
megcsapolódása

Felső-Királygátiforrás
Helikopteres-forrás

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek

Budafai formáció

Miocén

Miocén
Pécsszabolcsi Mészkő
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Miocén
Mecseknádasdi homokkő

Jura

Forrás neve

Várkerti-forrás
Szászvölgytetőiforrás

Felszínre törés
oka

Tektonikus
vonalon van
Tektonikus
völgyfő

Fedetlen földtani és
topográfiai térkép alapján
a vízgyűjtőt felépítő
kőzetek

Kód

Budafai formáció

Miocén

Budafai formáció

Miocén
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Fedetlen földtani térkép alapján
a fakadási helyén lévő kőzet

Budafai formáció és a
Pécsszabolcsi Mészkő Formáció
határán
Mecseknádasdi homokkő

Kód

Miocén
Jura

20. melléklet
Kor

Miocén

Kréta

Alsó kréta

Jura

Felső jura

Középső jura

Kor

Harmadidőszak

Pleisztocén
Miocén

Kréta

Berriázi
Jura

Felső
szinemúri

Kőzetminőség

Vízföldtani minősítés

durva kavics, homokkő

közepes agy rossz
víztározó,
csekély hozamú
rétegforrások
vízzárok

vulkáni (alkálidiabáz,
alkálitrachit) és üledékes
(mészkő, márga)
képződmények
tömött mészkő, gumós
észkő
kovás mészkő
agyagos mészkő,
kőzetlisztes márga,
mészkőgumós márga
8. táblázat Kisújbánya3

jó vízvezető,
a források törések mentén
vagy mészkő és vulkanitok
határán lépnek a felszínre
vízzáró
repedések rétegközeik
mentén vezetik a vizet

Kőzetminőség

Vízföldtani jellemzés

laza, törmelékes üledék,
lejtőtörmelék, lösz
homokos agyag,
agyagmárga, kavicsos
homok
vulkáni (alkálitrachit,
alkálidiabáz,
hyaloklasztit) és üledékes
(márga, mészkő)
képződmények
agyagos mészkő
gumós mészkő, kovás
mészkő
homokköves, crinoideás
mészkő
pliensbachi mészmárga,
agyagos mészkő
mészmárga, coelostylinás
agyagmárga
gryphaeás márga

víztározó

homokkő
9. táblázat Hosszúhetény3
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közepes és jó víztározó
vízrekesztő,
hasadékaik mentén
vezetik a vizet
hasadékvizet tárol
hasadékvizet tárol
repedezettsége miatt több
hasadékvizet tárol
rossz víztározó,
hasadékvíz tározó
vízrekesztő
rossz vízvezető,
kevés hasadékvizet tárol
rossz vízvezető,
rétegvíz tározó

Kor

Miocén
Triász

Raeti
Ladini
Anizuszi

Kor

Kréta
Triász

Valangini
Felső triász
Középső
triász

Anizuszi

Alsó triász

Kampilli
Szeizi

Perm

Kőzetminőség

Vízföldtani minősítés

kavics, meszes homokkő
halpikkelyes agyagmárga
homokkő, agyagkő
agyagos homokkő, agyagos
mészkő

jó víztározó
erősen vízzáró
kissé vízáteresztő
vízzáró
szerkezetileg igénybe vett
pontokon bukkan fel a víz
jó vízvezető
karsztvizet tárol

dolomitos mészkő, pados
mészkő, dolomit
10. táblázat Mánfa3
Kőzetminőség

Vízföldtani minősítés

alkálidiabáz
agyagok, aleurolitok
másodlagos dolomit,
gumós mészkő, dolomitos
mészkő
mészmárgacsíkos mészkő

repedéshálózata vízzáró
repedéshálózata vízzáró
repedéshálózata jó
vízáteresztő,
víztípusa karsztvíz
repedéshálózata
vízáteresztő
repedéshálózata vízzáró
repedéshálózata vízzáró
repedéshálózata vízzáró
repedésvíztározó
repedéshálózata
vízáteresztő,
víztípusa repedésforrás
repedéshálózata
vízáteresztő,
víztípusa repedésforrás

dolomitmárga
vörös és zöld homokkő
palás agyag
vörös homokkő, aleurolit
konglomerátumok

fakóvörös homokkő,
kavicsos vörös homokkő,
szürke homokkő, zöld
homokkő
11. táblázat Cserkút-Kővágószőllős3
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Kor

Harmadidőszak

Pleisztocénn
Miocén

Kőzetminőség

Kvarter
Felső
Pannóniai
Alsó Bádeni

Felső Kárpáti
Alsó Kárpáti
Alsó Jura

Pliensbachi

lösz, agyag
kavicsos homok,
limonitos homok
homokkő,
mészhomokkő,
zátonyfáciesű
mészkő
halpikkelyes
agyagmárga
likacsos mészkő,
meszes homokkő
meszes homokkő,
márga, agyagos
mészkő, aleurolit

12. Táblázat Pécsvárad – Zengővárkony3
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Vízföldtani
minősítés
jó vízvezető
jó vízvezető

jó vízvezető

vízfogó
jó vízvezető
közepes
vízvezető
hasadékos
képződmény

