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Abstract 

The related study features the results of a geological-environmental protection project carried out 
in Guanajuato State, Mexico. The co-operation proceeds within the framework of a bilateral 
international agreement set up between the National Committee for Technological Development 
(OMFB) and its Mexican partner institution, the Consejo Nacional de Ciencas y Tecnologia 
(CONACyT). The project led by the two professional institutions, the Geological Institute of Hungary 
(MÁFI) and the Geological Institute (Instituto de Geológia) of the Universidad Nacional Autonóma de 
Mexico (UNAM) is aimed among others at geological sampling, mapping and tracing the dispersion 
of pollutants in the basin of Turbio river. It has the objective, in turn, to reveal the reason of Cr and Ni 
anomalies in the soil and their eventual relationship with geological formations. The study gives an 
overview on the geographical, geomorphological and geological setting of the catchment basin of 
Turbio river, as well as the research methods applied. 

Manuscript received: 10 03 1999 

Összefoglalás 

Jelen tanulmány egy, a Mexikó Guanajuato államában folyó földtani-környezetvédelmi projekt 
eredményét tartalmazza. Az együttműködés kétoldalú nemzetközi egyezmény keretében történik, 
mely az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) és annak mexikói partnerintézménye, a 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia (CONACyT) között jött létre. A két szakmai intézmény, a 
Magyar Állami Földtani Intézet (MAF1) és az Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) 
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Földtani Intézete (Institute de Geológia) által vezetett projekt célja - többek között - földtani 
mintavétel, térképezés és a szennyező anyagok nyomon követése a Turbio folyó medencéjében azzal 
a céllal hogy megkeressék a folyó üledékeiben, a talajtakaróban jelen lévő Cr és Ni dúsulás okait, 
esetleges kapcsolatát egyes földtani képződményekkel. A tanulmány áttekintést ad a Turbio folyó 
vízgyűjtőjének földrajzi, geomorfológiai és földtani viszonyairól, a kutatási módszerekről. 

Bevezetés 

A „Földtani-talajtani-környezeti kutatások a Turbio folyó medencéjében 
(Guanajuato állam, Mexikó)" című projekt 1995-ben indult, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság (OMFB) és a mexikói Consejo Nációnál de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) által aláírt Magyar Mexikói Kormányközi Tudományos és 
Technológiai Együttműködés keretében. Az 1997-ig elért és a jövőben várható 
eredményeknek köszönhetően a projekt hosszabbítást nyert 2000-ig, belefoglalva 
olyan újabb kutatási területeket, mint hulladéklerakók számára megfelelő helyek 
kijelölése vagy károsodott ökológiai rendszerek rehabilitációjához való 
hozzájárulás. 

Első lépésben megismertük a vizsgálati terület problémáit, a Magyar Állami 
Földtani Intézet és az Universidad Nációnál Autónoma de Mexico (UNAM) 
Instituto de Geológia kutatóinak részvételével (1. ábra). 

A jelen tanulmányban ismertetjük a földtani-talajtani-környezeti kutatások 
eddigi eredményeit, bemutatva a Turbio folyó medencéjének földtani felépítését 
és ennek kapcsolatát a talajok és felszíni üledékek nehézfém eloszlásának 
vizsgálati eredményeivel. 

A téma fontossága és a kutatás célja 

Mexikó földrajzi, földtani változatosságának, valamint nyersanyagokban való 
gazdagságának köszönhetően a földtani kutatások az utóbbi évekig a hegyvidéki 
területekre korlátozódtak, elsősorban a bányászati tevékenység támogatása 
céljából. Az utóbbi 50 évben azonban a lakosság száma rendkívül gyorsan nőtt, új 
ipari központok születtek, miközben a műtrágya-felhasználás eredményeképpen 
megnövekedett a mezőgazdasági termelés hatékonysága. A gazdasági fejlődés 
legfontosabb területei a sík- és dombvidéki területek lettek. Világossá vált, hogy 
a jövőbeni fejlődés csak a talaj degradációs folyamatainak folyamatos 
figyelemmel követése és a további károsodás megakadályozása révén lehetséges. 
Mindez felhívta a figyelmet a negyedkori üledékekkel borított területek, a talajok 
és fiatal üledékek nehézfém-szennyezési problémái közötti kapcsolat 
vizsgálatára, a földtani kutatások körének bővítésére. 

A szennyezésterhelés növekedése a hidrológiai hálózaton keresztül jelentős 
környezeti hatással járt, kihatva a kutatási terület gazdasági és társadalmi 
fejlődésére is (települési és ipari szennyvizek, növényvédő szerek és műtrágyák 
hatása stb.), ami a talaj károsodásához és a felszíni, felszín alatti vizek minőség
romlásához s ennek a természetes táplálékláncba való beépüléséhez vezetett. Az 
érintettebb területeken (pl. a León-San Francisco del Rincón vonal mentén a 
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1. ábra A tanulmányozott terület földrajzi helyzete 

Fig. 1 The geographic position of the study area (rivers Turbio and Lerma) 

Turbio folyó völgyében, 1. 2. ábra) a károsodás olyan fokú, hogy már elsődleges 
feladatnak tekintendő a létfontosságú források és kutak védelme, illetve már a 
kármentesítése is. 

A Turbio folyó vízgyűjtőterülete a Lerma folyó-Chapala-tó rendszernek, 
Mexikó egyik legfontosabb hidrológiai rendszerének részét képezi. A Lerma és a 
Turbio Mexikó legszennyezettebb folyói közé tartozik. 

Kutatási egységnek a vízgyűjtő medencét tekintettük, többek között a lokális 
ökoszisztémákkal és a vízkörforgással való közvetlen kapcsolat miatt, mivel ez 
lehetővé teszi az összefüggések és változások kimutatását az egységeken belül. 
Az okok elemzése és a földtani formációk tanulmányozása megalapozhatják a 
környezet rehabilitációját, amely feladat az érintett öt szövetséges állam 
felelőssége lenne, s melynek összehangolása egyre kevésbé halasztható. 

A feladat fontosságát alátámasztja, hogy az El Bajío-nak nevezett síkság, 
melyet a jelzett folyók töltöttek fel, Mexikó egyik legjelentősebb mezőgazdasági 
területe. A medence szegélyein arany- és ezüstbányák vannak, León városa 
környékén jelentős bőrfeldolgozó ipar koncentrálódik, továbbá, nincs megoldva 
a mintegy 1,5 milliós város szennyvizeinek kezelése, és hosszú távon szükség 
lenne egy földtanilag megalapozott hulladéklerakó megépítésére. 

A terület éghajlata száraznak tekinthető, jól elkülöníthető száraz és nedves 
periódusokkal; A csapadék kb. 600 mm/év, mely túlnyomórészt a nyári 
hónapokban esik le. Mintegy 50 éve a területen fejlett öntöző hálózat van. Mivel 
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2. ábra A Turbio folyó 
vízgyűjtője és ismert 
szennyezőforrásai. 1. 
León működő szemét
telepe; 2. Vegyiüzem; 
3. Koncentrált bőripar; 
4. Szennyvízzel öntö
zött terület; 5. Szeny-
nyezett folyóvíz 

Fig. 2 The drainage area 
of Turbio river and 
known sources of 
pollution. 1 garbidge 
deposition of Leon; 2 
chemical factory; 3 
leather-work; 4 area 
watering with polluted 
water; 5 polluted water 
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viszonylag kevés víz áll rendelkezésre a mezőgazdaság számára, ezért a múlt 
század végétől használják a települések szennyvizét elárasztásos öntözésre. Bár a 
bányászat már nem jelentős, az ipari tevékenység nagyon aktív, a szennyvizek 
nagyon magas nehézfém tartalmúak, s közvetlenül veszélyeztetik az ivóvíz 
minőségét. A probléma megoldásához fontos hozzájárulás a terület szerkezeti-
litológiai ismerete, a talajfajtáinak és nehézfém terhelhetőségének képessége, 
hogy megállapíthassuk a természetes vagy mesterséges védelem lehetőségeit. 

A probléma felvetésének megfelelően, a kutatás célja egyrészt a vizsgált 
területen a negyedidőszaki képződmények kőzettani és szerkezeti kapcsola
tainak jellemzése volt, másrészt két kiválasztott elem, a króm és nikkel 
koncentrációjának meghatározása az egész medence talajaiban, üledékeiben és 
nyomon követése a Turbio folyó mentén. További cél volt összehasonlítani a 
nehézfémek eloszlási viselkedését és meghatározni azokat a területeket, amelyek 
veszélyeztetettnek minősülnek a szennyező anyagok terjedése szempontjából. 

Kutatási módszer 

Terepi mintavételezés 

A mintavételi helyek kijelölése a vízgyűjtő földtani jellemzői, morfológiája, 
lecsapolási rendszere, lejtői, talajféleségei, a talajhasználat módja és a mérnöki 
létesítmények elhelyezkedése alapján történt. A folyóvízi üledékmintákat a 
vízfolyás mentén kb. 100 m-enként vettük. Minden mintavételi hely kevert 
mintaanyagot jelent, átlagban 7 felszíni mintából. Az anyagot kis műanyag
lapáttal szakítottuk ki 4 kg anyag összegyűléséig. El Bajío területén a folyók és 
patakok üledékeit a folyóágyból, üledékpadból, ártéri síkságról és alluviális 
teraszokról, 20 cm-es mélységből vettük; általában 5 mintát vettünk egy-egy 
100 m-es szakaszról, azokat összekevertük, s ily módon kaptunk egy 4 kg-os 
reprezentatív mintát. Néhány helyen ahol megfelelő feltárás állt rendelkezésre 
egészen 3,5 m-es mélységig mintáztunk. A csatornákból az üledékmintákat azok 
teljes hosszából vettük, 100 m-es szakaszokra osztva, a folyóknál és patakoknál 
ismertetett módszerrel. A víztározókból a belépésnél, a kilépésnél és a zsilipek 
mellől vettünk mintát. A talajokat a különböző talajegységek, talajhasználat és a 
különböző ipari tevékenység szerinti elhelyezkedésnek megfelelően gyűjtöttük; 
mezőgazdasági kontrollcellákról 4 mintát vettünk 25 cm mélységből, s ezeket 
összekeverve kaptunk egy reprezentatív mintát. A vizsgálati területen 255 
mintavételi helyet jelöltünk ki. Az anyag összegyűjtése 1994 nyarán, őszén és 
telén, 1995 tavaszán és nyarán, valamint 1996 tavaszán és telén történt, az utolsó 
évben már közvetlen magyar részvétellel. 

Analitikai módszerek 

A talaj és üledék mintákat szobahőmérsékleten (22-25 °C) kiszárítottuk, 
homogenizálás céljából mozsárban összezúztuk, s 100-as szitán 0,149 mm-es 
nyílásátmérővel átszitáltuk. Az elemek meghatározását kemencében 105-110 
°C-on 3 órán át szárított 0,5 g mintából végeztük, melyet királyvízben 
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roncsoltunk (HCI-HNO3 , 4:1 v/v) mikrohullámú kemencében (СЕМ 2000 
modell) 15 percen át 130 psi-vel. A vizsgált elemtartalmat atomabszorpciós 
spektrofotometriával határoztuk meg (Perkin Elmer 3110). 

Standard referenciaanyag használatával (GBW07408) minden 48 mintát 
tartalmazó csomagot az előzőekben említett kezelésnek vetettünk alá, az 
eredményekben 7%-nál kisebb eltérést kapva. Az eredményeket minden egyes 
minta kétszeri vizsgálatával ellenőriztük, s 6%-nál kisebb eltéréseket tapasz
taltunk. Mindig alkalmaztunk bázismintákat is. Az eredményeket ppm-ben és %-
ban adtuk meg. 

A térképek szerkesztéséhez digitalizáltuk a már rendelkezésre álló topográfiai 
(CETENAL 1975-1978) és földtani térképeket (MARTÍNEZ-REYES 1995). A 
laboratóriumi vizsgálatok Mexikóban készültek az UNAM Földtani Intézetében. 

Térképek szerkesztése 

A talajok és felszíni üledékek nehézfémtartalom-eloszlásának szemléltetésére 
térképeket szerkesztettünk. Ezeken összesítettük a terepi, laboratóriumi és 
statisztikai elemzési adatokat, ugyanakkor egy számítógépes adatbázist is 
létrehoztunk. Az elemek koncentrációit 3 osztályba soroltuk melyek tartománya 
az adott elem jellemzőitől függött. A térképek szerkesztéséhez elsősorban az 
ILWIS 1.4. térinformatikai szoftvert használtuk, mely a térképek digitalizálására 
és térbeli analízis elvégzésére szolgált. A térképeket digitalizálás után raszter 
formára alakítottuk, mely elősegítette az egyes térképváltozatok összehasonlító 
vizsgálatát. Szintén alkalmaztuk az AUTOCAD szoftvert a kimeneti skála ellenőr
zésére és a COREL DRAW programot a végleges térképek megszerkesztésére. 

Statisztikai analízis 

A kapott értékek könnyebb megjelenítése céljából az elemkoncentrációk 
logaritmusait alkalmaztuk. A különböző medencékre jellemző koncentrációk 
térbeli heterogenitásának leírására irányított szemivariogramokat számítottunk, 
a GEO-EAS program segítségével, úgy, hogy ezek egymással összehasonlíthatók 
legyenek, abszolút értékeiktől függetlenül. 

A Turbio folyó medencéjének általános leírása 

Elhelyezkedés 

A Turbio folyó medencéje több közigazgatási egységet (járást) foglal magába. A 
folyó felső szakasza León, San Francisco del Rincón és Purísima de Bustos, 
középső szakasza Manuel Doblado, Romita és Cuerámaro, alsó szakasza pedig 
Cuerámaro, Abasolo, Huanímaro és Pénjamo települések környezetét érinti (2. 
ábra). A medence összesen mintegy 3000 k m 2 területet ölel fel, a Transzmexikói 
Neovulkáni Tengelyen mint földrajzi egységen belül. Ez maga tartalmazza a Bajío 
Guanajuatense vagy El Bajío alegységet, mely Guanajuato állam déli részét 
foglalja el. 
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Földrajzi viszonyok 

A Turbio folyó a Guanajuatói- és a Comanjai-hegység (Sierra de Guanajuato ill. 
Sierra de Comanja) völgyeiben ered, miközben cz utóbbi már a Jaliscói-felföld 
(Altos de Jalisco) lávafennsíkjaihoz kapcsolódik. A nyugatról a Turbio felé haladó 
vízfolyások is ezen a fennsíki területen erednek; ezen kívül van egy sor olyan 
vízfolyás, amely keletről érkezik a folyó középső szakaszába. Ezek a fennsíkok
hoz kapcsolódó és más, önálló dombvidékekről erednek. A többi magasabban 
fekvő orográfiai egység, ahol a Turbio folyót tápláló ágak erednek, a Pénjamói-
hegység és az El Vein te, valamint a Huanímaro hegyek. 

A Turbio folyó középső szakaszán, a sík vidék mocsarassá válik, amiatt, hogy itt 
már a tufás fekü a felszín közelében helyezkedik el. Az alsó szakasz ismét nagy
vastagságú allúviumot tartalmaz. 

Geomorfológiai viszonyok 

Geomorfológiai szempontból három egység különíthető el ( 2 . ábra): 
Sierra de Guanajuato (2000-3100 m tszf. magasság) A hegység tektonikusán 

töredezett, kőzettani összetétele nagyon változatos. A legkevésbé ellenálló kőzet
felszíneken meredek hegylábak képződtek; ezeken a területeken az esővíz 
felgyorsult eróziót okozhat, míg a víznek csak kis hányada szivárog be és táplálja 
a felszín alatti vizeket. Az ignimbrittel fedett területeken a felszín általában im-
permeábilis, a víz a vetőkön keresztül tud a mélybe jutni, a felszín kevésbé tagolt. 

Altos de Jalisco (1900-2200 m tszf. magasság) A felszíni képződmények között az 
andezitek és ignimbritek dominálnak. A kemény láva- és üveges tufapadok 
fennsíkokat formálnak, melyek között szűk és meredek falú völgyek képződtek. 
A töredezett és hasadozott kőzetekben az esővíz könnyen beszivárog és táplálja 
a felszín alatti vizeket. 

El Bajío (1900-1700 m tszf. magasságú fennsík) Ez a terület a különböző laza 
vulkáni üledékek eróziója révén keletkezett. A medence belső, sík területeitől 
meg kell különböztetni a peremterületek nagy kiterjedésű hegylábi zónáit, mivel 
ezek a felszín alatti víztartók elsődleges tápláló zónái. A hegyekből származó 
vízfolyások a sík területen lerakott hordalékok kedvező beszivárgási paramé
terekkel rendelkeznek. A medence belső területein a felszínt finom üledékek 
borítják, amelyek lassítják vagy megakadályozzák a beszivárgást. A csapadékos 
időszak végén kis tavak képződhetnek, melyek méretei mesterségesen növel
hetők. 

Földtani viszonyok 

A Guanajuatói-hegység mezozoikuma változatos összetételű vulkáni (bazalt, 
andezit, dácit) és üledékes kőzetekből (mészkő, márga, homokkő) épül fel, 
melyek egy vulkáni szigetív maradványai. Előfordulnak mélységi magmás kőze
tek (diorit, tonalit, gránit) is, melyek genetikailag az előzőekben említett, vulkáni 
szigetívhez kapcsolódnak. A tektonikus helyzetben lévő ultrabázisos kőzetek 
feltehetően a vulkáni ív aljzatát képező egykori óceáni kéreg maradványai. 
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A harmadidőszaki kontinentális, mélységi magmás és vulkáni egység a 
mezozoos összlet fölött jelentős diszkordanciával és üledékhézaggal települ. Az 
eocént polimikt konglomerátum (Duartei Konglomerátum), az oligocént pedig 
változatos összetételű vulkáni képződmények (Bernalejoi Andezit) képviseli. 

A harmadidőszak késői szakaszában, intenzív szerkezeti mozgásokhoz kapcso
lódó hidrotermális ércesedés történt, amely a zóna ásványi lelőhelyeinek fő 
forrását jelenti. Az ezt megelőző időszakból származik a terület leglátványosabb 
képződménye , a nagy vastagságú savanyú tufákból felépülő Cuatralbai 
Ignimbrit Formáció (MARTÍNEZ-REYES 1 9 9 5 ) . 

Ez az egység két tagozatra osztható: 
Alsó tagozat: felzikus összetételű, világosbarnától krémszínűig változó, kevésbé 

konszolidált tömör tufa. 
Felső tagozat: jól konszolidált, változó összetételű és porfíros szövetű riolitos 

ignimbrit jellemzi, nagy mennyiségű kvarc fenokristállyal; mátrixa nagyon 
finom, fluidális szerkezeti jellegzetességgel; oszlopos diaklázok kifejlődése is 
megfigyelhető. 

Általában a két tagozat morfológiailag elkülöníthető. Ellenálló képessége miatt 
az ignimbrit üveges formában jól megmaradt a meredek lejtők tetőin. Az alsó 
tagozat, mely általában laza szerkezetű, könnyen pusztul; a medencék lejtőin és 
alsó részein található. A vulkáni működés idején a kiszórt törmelék áthalmo
zódhatott; a kitöréseket követő zagyárak szétterítették a még nem teljesen kihűlt 
anyagot. A finom frakció a medencék belsejében kialakult kis tavakban ülepedett 
le, ahol később bentonitosodott. Ennek az anyagnak az áthalmozott termékei 
találhatók most El Bajío aljzatában. A bimodális típusú vulkanizmus követ
keztében a savanyú vulkáni termékek mellett gyakoriak a bazaltlávák is általában 
a Cuatralbai Ignimbrit tufái közé és fölé ágyazva (Dos Aguasi Bazalt). 

A plio-pleisztocént és kvarter képződményeket eddig kevésbé tanul
mányozták, ezek kontinentális és tavi vulkanoszediment formációkkal és 
bazaltos vulkanizmussal jellemezhetők. Ide tartoznak mindazok a törmelékes 
üledékek is, melyek El Bajío alapjában és a hegylábak szélein találhatók. 
Összehasonlító geomorfológiai elemzés alapján ezek nagyobb része pliocén 
korúnak tekintendő, s kisebb része negyedidőszaki (3. ábra). 

A felszíni erózió és szedimentáció termékei 

A harmadidőszak végén, mikor a vulkáni tevékenység aktív zónája dél felé 
tolódott, a Sierra de Guanajuato gyorsan emelkedni kezdett. A felgyorsult erózió 
feltárta az azelőtt fedett vulkáni formákat, a puhább tufák lepusztultak, s 
helyükön üledékes medencék képződtek. Ezek a medencék együtt képezik El 
Bajío-t, s őrzik mind speciális belső szerkezetüket, mind az üledékek változó 
vastagsági és települési viszonyait. A törmelékes képződmények kőzettanilag 
három típusra oszthatók: 

Konglomerátumok: Polimiktek, tömörek és vörös színűek, közepesen és jól 
lekerekített törmelékekkel; magmás kőzetekből származnak (főképpen riolit), 
gyengén osztályozottak, esetlegesen kalcium-karbonáttal cementáltak (El 
Capulíni Formáció). Nagy kiterjedésű területeken találhatók, főleg Leóntói DK-re 
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3. ábra A plio-pleisztocén képződmények kifejlődési típusai 

Fig. 3 Genetic types of Pliocene-Pleistocene formations 



538 Földtani Közlöny 130/3 

(maximum 100 méteres vastagságban), míg fiatalabb tagozataik délebbre is 
lehúzódnak a medenceüledékek között. 

Homokkő és lutit: Világos színűek, vékony lencsékben települnek. A legfino
mabb rétegek zöld és sárga színű bentonitos agyagok. A finomszemű üledékek 
azt jelzik, hogy a medencék belső részei állandóan víz alatt voltak. A törmelékes 
anyag nagy mennyisége bizonyára a mainál jóval nagyobb csapadék eredménye. 

Mészkövek: Mikrokristályostól homokosig vagy agyagosig változnak, enyhén 
kerekített, változó összetételű intraklasztokkal. 

Vulkáni képződmények. 

A terület legfiatalabb vulkáni képződményei az El Cubiletei Bazalt 
Formációban találhatók. Kőzettanilag olivines bazaltból és augit andezitből 
épülnek fel. Laza törmelékes vulkánitok találhatók a medence déli részein 
melyek valószínűleg korban megegyeznek a lávakőzetekkel. 

Az El Cubilete kifejlődése, ami ennek a formációnak a nevét adta, egy tipikus 
kürtőkitöltés. Az oszloposán elváló bazalt konkordánsan települ az El Capulíni 
Formáció rétegeire. 

A vulkanizmus jelzi, hogy a pliocén végén, egy gyors kiemelkedést követően, 
a korábbi szerkezeti vonalak megújultak, és ezeken keresztül a fiatal magma a 
felszínre ömlött. A kiemelkedés a rövid vulkáni aktivitást követően folytatódott; 
így a terület nagy részén az erózió lepusztította a kis vulkáni kúpok jelentős 
részét, és csak a legellenállóbb és legkeményebb lávák és kürtőkitöltések marad
tak meg. Néhány helyen az erózió felszínre hozta a mélyebben keletkezett anya
got is (Arperosi Gabbró). A megújult szerkezeti vonalak mentén magas hőmér
sékletű források alakultak ki. 

Folyóvízi üledékek. 

A terepi munkák folyamán csak a Turbio folyó üledékeit és alluviális teraszait 
tanulmányoztuk. Megfigyeléseink szerint az alluviális képződmények csak 
ritkán érik el a 3 - 4 méteres vastagságot, a főmeder környéki szűk sávban és a 
mellékvízfolyások beömléseinek közelében. Ezeket az üledékeket magas szerves
anyag tartalmú öntésiszap jellemzi csekély finomszemű kavics betelepüléssel. 

Szerkezeti és környezetföldtani viszonyok 

A nagyszerkezeti egységek mozgásának részletes tanulmányozására nem volt 
lehetőségünk. A figyelmet a neotektonikai folyamatok esetlegesen látható jeleire 
összpontosítottuk. A korábban elkészült földtani térképek megfelelően ábrá
zolják a Sierra de Guanajuato szerkezetét, főképpen a bányászati területeken. 

A neotektonikai folyamatok a felszíni képződményeken a geomorfológiai 
változatosságban láthatók. El Bajío-n kicsi a lehetősége a valódi elmozdulások 
kimutatásának. Az utóbbi években azonban - valószínűleg a fokozott vízkiter
melés következtében - olyan hasadékok és mikrotörések jelentek meg a 
felszínen, melyek jelzik az egyes részmedencék határait. A 4. ábrán bemutatjuk 
azt a vázlatos szerkezetet, amely a fiatal képződmények elterjedésének alapja 
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4. ábra A Turbio folyó völgyének és környezetének észlelt neotektonikai vonalai 

Fig. 4 Observed neotectonic lines in the environs of Turbio river 
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lehet. Valószínű, hogy El Bajío peremvonalát enyhén aktív szerkezeti vonalak 
alkotják és ezek a harmadidőszak vége óta aktívak, általában ezek mentén törnek 
felszínre a környék melegvizű forrásai. 

Fontos tudni, hogy a látható jelek mellett valószínű egy hasonló törésrendszer 
létezése a medencék belső, részben üledékekkel fedett részein is. Ez teszi 
lehetővé a felszíni szennyeződéseknek a mélyebb rétegek felé történő lejutását, 
melynek további oka lehet a növekvő vízkitermelés hatására bekövetkező 
hidraulikus gradiens növekedés. Minderre utal RODRÍGUEZ & ARMIENTA ( 1 9 9 5 ) 
munkája, akik szerint, a korábbi prognózisokkal ellentétben, a szennyezés a 
mélyebb víztartók felé kezdett szivárogni a peremi töréseken keresztül. 

Talajok 

A Leóntói közvetlenül délre és a Turbio folyó alsó szakaszán, a Lerma folyóba 
való beömlése környékének nagy vastagságú alluviális síkságain vastag, néhány 
helyen több méteres vastagságú talajtakaró található. A Turbio középső szakaszán 
a felszínközeli riolittufán agyagos talajok keletkeztek, általában kevesebb mint 5 0 
c m vastagságban. 

Az Altos de Jalisco lávafennsíkjain, a Sierra de Comanja-t is beleértve, nagyon változatos 
talajok találhatók (laza paleotalaj, durva barna talaj, mészlepedékes préritalaj). A kutatási 
terület nagy részén a finomszemű Vertísol talaj az uralkodó típus, néhány helyen kötött 
gesztenyeszínű és csernozjom talajokkal váltakozva. A kötött talajok kialakulásában több 
aktív folyamat játszott közre, melyek közül a legfontosabb az elmeszesedés és az 
agyagtartalom megnövekedése (HERNANDEZ SILVA 1 9 9 0 ) . 

Eredmények, és azok kiértékelése 

Krómtartalom vizsgálat 

Krómban leggazdagabbak a bázisos és ultrabázisos kőzetek, 1 0 0 - 3 4 0 0 ppm 
értékekkel. Ezzel szemben a savanyú magmás és az üledékes kőzetekben egyaránt 
5 - 1 2 0 ppm között mozog a krómtartalom; bazaltos kőzetekben 4 0 - 6 0 0 ppm értékeket 
tapasztaltunk (HERNANDEZ SILVA et al. 1 9 9 8 ) . A legfontosabb krómásványok a krórrút, 
daubrelit, esztechtit, formacit, bellit, stb., ezek közül a legjellemzőbb ásvány a krómit, 
ami genetikailag az ultrabázisos és bázisos kőzetekhez kapcsolódik. A Cr(IU) 
helyettesíti a Fe3"1" és A l 3 + -ot egyes ásványokban, mint a gránátok, csillámok, 
turmalinok és kloritok. A króm oxidált állapotban is előfordul; a legstabilabb és 
legáltalánosabb formák а Сг(Ш), amely többé-kevésbé mozgékony, erősen kötődve a 
részecskékhez, és a Cr(VT), amely anionként létezik és könnyen eltávolítható a talaj- és 
üledék szemcsékről; ez a króm legmérgezőbb formája. A Cr nagy mennyiségben a 
bazaltokból és szerpentinitekből származó talajokban található, 5 - 3 0 0 ppm értékekkel. 
A szerpentinit eredetű talajokban 1 0 0 0 - 3 0 0 0 ppm értékeket is jelentettek (HERNANDEZ 
SILVA et al. 1 9 9 8 ) . 

A króm koncentráció a talajokban a különböző ipari szennyvizek hatására 
megnövekedett. Az akkumuláció főleg a homokos talajokban jelentős. 

A legfontosabb Cr-koncentrációk az alábbi egységekhez kapcsolódnak: 
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a) A León-Turbio rendszer üledékei, különösen a Silva és San Roque de 
Montes, El Maestranzo és El Claro víztárolók, a Turbio mellékfolyóival, a La Joya 
és Mora patakokkal együtt, 220,0-690,0 ppm értékekkel; 

b) A talajokban észlelt legnagyobb koncentrációk az Estancia de Vaqueros 
néven jelzett területen fordulnak elő (2196,0 ppm), amely közvetlenül a Mora 
patak beömlése után és a Trinidad-víztározó előtt található. 

c) La Réserva, Betania-tól délkeletre, illetve Plan de Ayala és Malagana 
településektől délre fekvő terület, 281,0-595,0 ppm értékekkel. 

A króm eloszlás térkép mutatja (5. ábra), hogy a 100,01-2200,0 ppm tartalom a 
León-Turbio folyók rendszerének üledékeihez kötődik, főképpen a León város, 
San Francisco del Rincón és Purísima de Bustos közötti területen. A térképen 
látható, hogy a León-San Francisco del Rincón-Purísima de Bustos ipari sáv a 
legproblematikusabb zóna a talajok és üledékek Cr-tartalmát illetően. 

A Cr-koncentráció értékei a 35,2 ppm mértani középérték körül ingadoztak, 
244,2% variációs együtthatóval. A króm esetében számos talaj- és néhány üledék
minta eredményezett 300,0 ppm fölötti értéket, ez arra utal, hogy a magas Cr-
tartalom áthalmozás következménye. A talajokban és az üledékekben mért Cr-
koncentrációra elvégzett ANDEVA statisztikai vizsgálat azonban nem mutatott 
jelentős különbséget, annak ellenére, hogy az üledékekben mért átlagos kon
centráció 54,6 ppm, míg ugyanez a talajokban 80,2 ppm. A Cr-tartalom értékei 
nem követnek normális eloszlást. 

Nikkeltartalom vizsgálatok 

A nikkel jelenléte a különböző kőzettípusok szerint változó; legmagasabb a Ni-
koncentráció az ultrabázisos kőzetekben, mint a peridotit, dunit és piroxenit; 
ezeket a gabbró, bazalt és átmeneti kőzetek követik. A vas-mangánban és 
szulfidos ásványokban gazdag magmás kőzetek nikkelben is gazdagok, az 
ezekben előforduló fő ásványok a piroxének, olivin, biotit és klorit (HERNANDEZ 
SILVA et al. 1998). A savanyú magmás kőzetekben kevesebb nikkel van, mint az 
előbbiekben, az alkáli magmás és üledékes kőzetekben található a legkevesebb. 
Talajokban a nikkel 5-500 ppm között változik, a származási anyagtól függően, 
de a savanyú magmás kőzetekből származó talajok esetén általában 50 ppm-nél 
is kisebb lehet; bázisos mélységi és vulkáni kőzetekből, főleg szerpentinekből 
származó talajok esetén viszont a Ni-tartalom nagyon magas lehet. A talajok 
nikkelszennyeződése elsődlegesen a kohóipartól és az agrokémiai szerek 
használatából származik. 

A legnagyobb Ni-koncentrációk a Turbio folyó medencéjének felső és alsó 
harmadában jelentkeztek (6. ábra), ezek földrajzilag a Guanajuatillo és Barbosa 
patakok menti zónában és Todos Santos környékén helyezkednek el 105,5-107,0 
ppm közötti értékekkel; s ugyanezt találtuk a Pénjamo és Hondo patakok üle
dékeiben is. A La Tinaja és a Los Naranjos csatorna és az Hacienda de Arriba 
patak közötti területen 60,0 és 66,0 ppm közötti értékeket észleltünk; a La Atarjea 
pataknál az Altos de Jalisco-ban 65,0 ppm-et. A Turbio folyóhoz kapcsolódó 
üledékeknél a legszennyezettebb területek El Tecolote (61,0 ppm) és El Dique 
(83,5 ppm); a Lerma folyóhoz kapcsolódóan Pastor Ortiz (61,0 ppm)). 
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Az összes Ni-adat mértani középértéke 30,6 ppm, a variációs koefficiens 
50,19%. A talajok és üledékek Ni-tartalom vizsgálata azt mutatta, hogy az átlagos 
értékek jelentős eltérést mutatnak, mivel az üledékekre 41,2 ppm-et, a talajokra 
pedig 30,3 ppm-et kaptunk. A koncentráció-értékek normális eloszlást követnek. 

Az alkalmazott módszer megengedte - többek között - , hogy a folyók mentén 
vett üledékminták mintavételezési helyeinek megválasztásával a folyás menti 
eloszlást is megrajzolhassuk a vizsgált elemekre a forrástól a torkolatig. Továbbá, 
a mintavétel nemcsak a folyók és patakok medréből történt, hanem a 
mederlejtőkből, alluviális teraszokból, ártéri síkságból, miáltal a vízhálózat menti 
üledéklerakódás különböző fokozatainak nyilvánvaló befolyásoló hatását is 
figyelembe tudtuk venni. A vízfolyások üledéke (a víztározókat és tavakat is 
beleértve) a medence magasabb részeiről származó, erózió hatására lepusztuló 
anyagok keveredésének és akkumulációjának eredménye, amely állandó 
mozgásban van. 

A szennyező anyagok legnagyobb koncentrációi a szennyezőforrások közelé
ben észlelhetők. Ahogy az ettől való távolság nő, az elemek eloszlása egyre 
diffúzabb lesz. A szennyeződés elterjedésének szemléltetésére a térinformatika 
(GIS) eszközeit használhatjuk fel. 

A vízáramban a szállított elemek a körülményektől függően szilárd vagy oldott 
alakban találhatók. A mederüledékekben az elemek jelenléte sokkal biztosabb 
mint a lebegtetett anyagban, így kiértékelésre alkalmasabbak. 

A Turbio folyó vízrendszerében megjelenő antropogén eredetű nehézfém 
szennyezés nagy része az 50-es évektől keletkezik, amikor León, San Francisco 
del Rincón és Purísima de Bustos iparosodása kezdődött. 

A Turbio medencéjében véghezvitt különböző szabályozási munkák alap
vetően megváltoztatták az üledékképződési folyamatokat, részben befolyásolva 
a nehézfémek szállítódását és haladási irányát a rendszerben. Csatornák építé
sével vagy a folyó medrének megváltoztatásával a lebegtetett hordalék és a 
nehézfémek mozgása helyenként felgyorsult, ennek következtében az 
üledékeket fogadó területek nehézfémekben egyre szennyezettebbé váltak. Ilyen 
a helyzet a San Germán víztárolótól északkeletre. (2. ábra) 

Az antropogén eredetű nehézfém koncentrációk az üledékek legnagyobb részében 
az emissziós forrástól távolodva a hígulás révén csökkennek. Például, a Turbio 
medencéjében a Cr által legszennyezettebb terület a León városától délre, valamint 
San Francisco del Rincón és Purísima de Bustos városoktól délre található zóna, s 
ezeken a helyeken az elem koncentrációja a városoktól távolodva csökken. El Того 
helység után az üledékek egyre inkább az emberi tevékenység révén bejuttatott 
anyagok és a régió földtani és ásványtani jellemzőiből következő természetes 
tulajdonságokat őrző üledékek keverékévé válnak. A medencétől délebbre az 
üledékekben magas Cr-tartalom ritkábban fordul elő (5. ábra). 

A nehézfémek megkötődése vagy raktározása időben és térben 
nagymértékben változott, annak köszönhetően, hogy a rendszerbe bejutó 
szennyeződés is jelentősen változó volt. 

A British Geological Survey (1995) szakvéleménye azt feltételezi, hogy a León 
környéki ipartelepekről kijövő szennyvízből származó Cr az öntözés révén 
eloszlik a talaj felső néhány centiméterében, és kicsapódik a csatornák és lagúnák 
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6. ábra A Ni tartalom 
eloszlása a talajok
ban és felszíni kép
ződményekben 

Fig. 6 Distribution of 
Ni content in the soil 
and the superficial 
formations 
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üledékeiben. Ezzel szemben RODRÍGUEZ & ARMENITA ( 1 9 9 5 ) feltételezik, hogy az 
ipari tevékenységből, a San Juan de Otates környéki zónából és a nagy Cr-
tartalmú anyagok égetéséből származó króm egy vető vonala mentén eljuthat és 
szennyezi a víztartó rétegeket. 

Következtetések 

- Vizsgálataink szerint a króm szennyezés elsősorban a Turbio folyó 
üledékeiben jelentkezik. Az eloszlás földrajzilag szabálytalan és változó. 
Általában a Cr legjelentősebb koncentrációi León városától délre kezdődően a 
Santiago és León folyók torkolatáig terjedő zónában találhatók. Ez megerősíteni 
látszik azt a feltevést, hogy a koncentráció növekedésében nagy szerepük van a 
León környéki bőrfeldolgozókban felhasznált Cr-tartalmú vegyszereknek, a 
távolabbi dúsulást pedig a csatornákon elvezetett és elárasztásos öntözésre 
használt szennyvíz okozza. 

- A nikkel legmagasabb koncentrációi a Sierra de Cuatralba-tól délre, a 
vízgyűjtő peremén találhatók, ezek a normális szennyezőanyag tartalom fölötti 
értékek. Ugyanakkor a medence többi része nem mutat veszélyes mértékű 
akkumulációt. A 3 0 , 1 - 1 0 0 , 0 ppm tartományban csak egy, a Turbio folyó 
üledékeihez kapcsolódó, szabálytalan eloszlású és nagyon diszperz folt található. 
Ezek alapján feltételezhető, hogy a dúsulás nagyobb része természetes úton, az 
ultrabázisos kőzetek mállásakor és lepusztulásakor jutott az üledékekbe. 
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