A telep északi részének (Halimba V.) részletes ku
tatása során ismerték fel, hogy a telepet ÉK felé egy
nagy törésvonal zárja le. Mészáros J. (1982) szerint e
törésvonal mentén kb. 2 km-es, "jobb-oldali" vízszintes
eltolódás történt (lásd az 1. ábrát). Az elmozdulás kora
Mészáros szerint eocén utáni, mert az eltolódásban az
eocén és az alsó-badeni képződmények is resztvettek.
Figyelemre méltók, hogy néhány méteres vízszintes el
tolódásokat a bányaföldtani szolgálat a telep számos
részén észlelt.
A részletes, hálózatos kutatás során egyes fúrásokban
(pl. H-570,587,593,622,663 és 770) az eocén összlet
harántolása után szokatlanul vastag (30-130 m ) felső
kréta rétegsort fúrtak át, mely főként az Ajkai Kőszén
Formáció és az Ugodi Mészkő Formáció rétegeiből állt.
E fúrások többségében a felső-kréta rétegek alatt
hiányzott a bauxit. Korábban ezeket "tektonikai kutakként" értelmezték. Mészáros J. (1981) a larámi fázis
tértágulásos mozgásaival hozta őket kapcsolatba. Azóta
a bauxit kitermelése több helyen elérte ezeket a besza
kadásokat. Kiderült, hogy a zavartalan településű
bauxit függőleges, vagy enyhén áthajtó fal mentén
érintkezik a beszakadt felsőkréta képződményekkel.
Tektonikus breccsákat e falak mentén nem észleltek.
A beszakadások 40-80 méter átmérőjűek, kör alakú
vagy ovális alaprajzúak. Figyelemre méltó, hogy az eo
cén fedőrétegek települése e beszakadások felett za
vartalan, tehát a beszakadás ezeknél idősebb kell hogy
legyen. A beszakadások helyét a 2. ábrán feltüntettük.
A fent említett tektonikai magyarázat nehezen egyez
tethető össze a beszakadások kerek ill. ovális alap
rajzával, valamint a tektonizált zóna elmaradásával.
Ezért valószínűbbnek tartjuk, hogy a beszakadások
idősebb (új-kimmériai) törésvonalak kereszteződésé
ben jöttek létre. Közismert, hogy az ilyen tektonikusán
felaprózott, "meggyengített" helyeken a karbonátos kő
zetek jóval könnyebben oldódnak mint egyebütt. Ezért
elképzelhető, hogy a felsőkréta fedőrétegek felhalmo
zódását követő kiemelkedés során ezek a meggyengült
helyek beszakadtak az intenzív karsztos kioldás hatá
sára. Elismerjük, hogy jelenlegi ismereteink e kérdés
egyértelmű lezárását nem teszik lehetővé, mindazonál
tal ezt a magyarázatot tartjuk földtanilag valószínűbbnek.
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Lápos és Misztbánya
telegtani viszonyai
Összefoglalás

E dolgozat célja, hogy ismertesse az Avas-Gutin
hegyvonulaton belül, a Nagybányától nyugatra elterülő
Lápos- és Sikárló-völgyek közötti terület ércföldtanát,
ahol már a rómaiak előtti időktől létezik érckitermelés
(az ókorban főleg Au és Ag kitermelés), a Láposbánya
(Baita) és Misztbánya (Nistru) mezo-epitermás eredetű
érctelepeiről felhalmozódott teleptani megfigyelések
és kutatások tapasztalatait, valamint a tágabb környezet
ben végzett földtani kutatások eredményeit.
Beszámol még azokról a helyszíni vizsgálatokról és
laboratóriumi eredményekről, amelyek bemutatják,
hogy a hidrotermás metaszomatózis milyen átalakulá
sokat eredményezett az itt található kőzetekben, és
azok milyen mértékben befolyásolták az ércesedést be
fogadó kőzetek fizikai tulajdonságait, s milyen szere
pet játszottak az érckoncentráció szempontjából. S is
merteti K/Ar radiometrikus kormeghatározás alapján
az itt megtalálható kőzetek és ércesedések korát, a te
rületen végbem ent tektonikai és hidrotermás folyama
tok kölcsönhatását. Ami mind a központi kürtő körül,
mind az egyes telércsoportokon belül, egy jellegzetes,
mondhatni egyedi ásványeloszlást eredményezett. Vé
gezetül bemutatja az itt végzett geokémiai kutatások
eredményeit, és az itt található telérek, telércsoportok
ásványait.
Bevezetés

A vizsgált terület, Nagybányától kb. 6 km-re, a Nagy
bánya-Szatmárnémeti útvonalon található Misztótfaluhoz (Tautii Magherus) tartozik, s tőle északra terül el,
amit keleten a Lápos völgye, ahol Láposbánya telepü
lése található, nyugaton pedig a Sikárló völgye határol.
A két völgy közti területet a Miszt völgye és annak mel
lékágai: a Kisasszony, Máté, Liget és Bonkaté szabdalták
fel és hozták létre a 600-700 m magasságig hirtelen
emelkedő hegygerinceket.
A mai geom orfológiai konfiguráció kialakulásához
nagyban hozzájárult az erős eróziós tevékenység mel
lett a hidrotermás metaszomatózis is. A Si02-al jobban
átitatott területek, valamint a fiatalabb és üde kőzetek
az erózió hatására kevésbé, míg az erősen átalakult,
lazább kötésű kőzetek a vulkáni hamuból, piroklasztitokból és mikrobreccsából felépült területek jobban
lekoptak. így a legellenállóbb és legfiatalabb földtani
formációk, a terület kiemeltebb részein találhatók, míg
a legkevésbé ellenállóbbak és a legidősebbek a völgyek
mélyén. Látszólagosan vízszintes a képződmények
földtani települése, ahol a rengeteg vulkáni lávát fel
színre vezető és vulkáni hamut, törmeléket kilövellő
vulkáni kürtő morfológiája már csak nagyon nehezen
ismerhető fel.
A kutatás és kitermelés rövid története
Nagybánya környékén több helyen az ércbányászat
tal kapcsolatos tevékenység nagyon régre nyúlik vissza.
Arany és ezüst kitermelés már a rómaiak előtti időben is
létezett. Később, a középkorban ugyanúgy mint Nagy
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bányára, Láposbányára is szászokat telepítettek, ők csak
arany és ezüst kitermeléssel foglalkoztak. így a Lápos
völgye századokon keresztül virágzó bányászati köz
pont volt, amit a régi bányák mellett számos érczúzó és
kohó maradványa is bizonyít. Azonban a rendelkezé
sünkre álló legrégibb ide vonatkozó írásbeli adat csak
1758-ból származik, ez a bányakapitányságnak egy akkor
kiadott engedélye (Werken oder Gegenbuch 1758-1768,
conces N r.l), ami arról rendelkezik, hogy Misztbányán a
"Mária Himmerfahert" tárna közelében kitermelés vég
ett egy újabb tárnát vághatnak. Egy másik irat pedig (Nr.
50/XI. 1771) a Máté tárnáról emlékezik meg. A későbbi
időkből már több írásos emlék maradt fenn, amelyek
ben több jól ismert tárna és bánya neve szerepel, mint a
Szilveszter, Félix, Mária Hilf, Etel, Mihály, Karolina,
Szófia, József, Kisasszony, Péter-Pál, Aurora, Tárnicza,
Nepomuk és mások, hogy csupán a legjelentősebbeket
említsük. Az itt említett nevek közül egyesek a Pálfy
Mór által 1929-ben készített földtani térképeken is
szerepelnek, mint magántulajdonban lévő bányák.
Az első földtani és ásványtani följegyzések a terü
leten tevékenykedő bányászoktól, vagy az oda látogató
külföldiektől származnak. 1850 után már több olyan
cikk jelent meg, amelyekben a szerzők a Láposbányán
és Misztbányán megtalálható termésarany, barit, stefanit, tetraedrit és más ásványok jelenlétére utalnak
(Zepharovici). Továbbá В. V. Cotta és Feilenberg 1862ben megjelent munkái, amiben Misztbánya ásványait
írták le. Utalhatunk még Szellemy Géza "Nagybánya és
vidékének fémbányászata" és Palmer Kálmán "Nagy
bánya és környéke" című 1894-ben megjelent munkái
ra, és Woditska István 1896-ban megjelent "A nagybá
nyai Magy. Kir. bányaigazgatósági monográfiája" című
munkájára, valamint Oblatek Béla 1912-ben megjelen
tetett "A Nagybánya kerület monográfiája" címen kia
dott munkájára. Ezen a téren azonban Pálfy Mór (1916,
1929) földtani feljegyzései és térképe tartandó az akkori
idők legkiemelkedőbb munkáinak, aki a térület föld
tani szerkezetének feltérképezésével foglalkozott. A har
mincas években pedig Stoicovici, E. (1933) végzett ha
sonló tevékenységet és részletes kőzettani tanulmányt.
Azonban a terület földtani szerkezetének alaposabb
tanulmányozására és megismerésére csupán az itt talál
ható érctelepek részletes feltárása, fúrások, aknák és
harántvágatok segítségével adott lehetőséget, ami csak
1940. után valósult meg. Csupán ezután került sor a
misztbányai részen, a Szófia főtelértől északra található
több jelentős ércesedés, valamint a láposbányai részen,
az Etel és a Kisasszony telérek közötti területen, több
ismert telér feltárására, valamint a Nepomuk telércsoporttól ÉK-re található Flórián telér-csoport kuta
tására. Ezek a kutatások főleg a II. világháború után
élénkültek fel, amikor Romániában és így Nagybánya
más vidékein is politikai és gazdasági megfontolásból a
földtani kutatások és az azok nyomán feltárt nyers
anyag kitermelése felgyorsult. Ebben az időben Pomirleanu, V. V. (1961); Giusca, D. et al. (1965); Manilici, V.
(1969); Radulescu, D. (1970); Borcos, M. et al. (1970);
Stanciu, C. (1972); Edelstein, О. et al. (1974-78) és so
kan mások tanulmányozták a terület földtani felépíté
sét, geokémiai jellegzetességeit és tektonikáját. Telep
tani viszonyainak tanulmányozásával pedig Pomirleanu, V. V. ( I 96 I); Vilceanu, P. et al. (1962); Stoicescu,
Gh. et al. (1961-75); Szakács, Á., Réthy, K. (1962-86) és
mások foglalkoztak.

FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 4. szám

A terület földtani felépítése
A z Avas-Gutin hegyvonulaton belül földtani és tek
tonikai szempontból ez a terület elég komplex felé
pítésű. Átmenetet képez két hasonló zóna között, a tőle
nyugatra található, erősen tektonizált Iloba-Sikárló, va
lamint a tőle keletre fekvő - ilyen szempontból kevésbé
igénybevett - Borkút völgy és Kereszthegy közti terüle
tek között.
A felszíni kutatások, mélyfúrások és bányamunkála
tok alapján, az állapítható meg, hogy a mélyaljzatot
metamorf kőzetek, palák képezik, amire jelentős vas
tagságú paleogén flis rakódott le, aminek nagy része
idővel lekopott. Erre telepedtek rá a felső-bádeni és
alsó-szarmata konglomerát, homokkő, márga, agyagosmárga rétegek. Ezek a képződmények a terület DK-i
részén, Láposbányától északra érnek el jelentős vas
tagságot, így az Etel telér környékén például 110 m
vastagok. Az első vulkáni termékek bádeni korúak
(13,6 M.év), és riodacit-mikrobreccsa, piroklasztit,
tufa, míg a Sikárló völgyében kis mennyiségben, láva
maradványok formájában jelentkeznek. A kőzetek fe
héres, sárgásszürke és zöld foltosak, vagy elszíneződésűek, néha korrodált kvarcot tartalmaznak, s a földpátok legtöbb esetben adulárosak, szericitesedtek és
agyagosodon formában találhatók (Edelstein, О., 1978).
Ezt egy 50 m körüli vastagságú, zöldesszürke színű an
dezit elemekkel tarkított márga, magmás eredetű
kvarcszemcséjű finom homokkő és intenzíven kovásodott breccsa réteg fedi. Ezt követi a legnagyobb menynyiségben (kb. 77%-ban) jelenlévő, erős átalakulást mu
tató, világos szürke hiperszténben és augitban gazdag
piroxénandezit, amibe a terület több pontján fiatalabb
korú intruziók nyomultak be. Ennek a fázisnak a befe
jezését egy erős exploziós jeleket viselő, kovásodott
breccsa réteg jelzi. Az egész piroxénandezit komp
lexum kora, az alatta és felette lévő rétegekkel együtt
K/Ar kormeghatározás alapján 12,1 - 13,0 ±0,6 M.évre
tehető (Pécskay et al. 1978). Ezt a 11,6 ±0,5 M.éves, biotitban gazdag dacit és annak breccsái követik, amelyek
a Sindiló tető környékén, elég kis területen vannak je
len, majd egy ettől fiatalabb korú (11,5 ±0,5 M.év.)
feketés színű, piroxénben gazdag bazaltos andezit
található. Az utóbbi a Sikárló és Misztbánya völgyei
között, a magasabb pontokon mindenütt megtalálható,
valamint a miszti völgyben a kőbányánál és a bánya
munkálatokkal több helyen ismertté vált, mint intruzió
az idősebb kőzetekbe ékelődve. Legfiatalabb a kvarc
andezit, ami szürkészöld színben, a Sárga tetőn jelenik
meg, valamint a "Június 11" nevű aknától kb. 100 mé
terre délre a bányamunkálatokban (5 és 7-es szinte
ken), keskeny ÉNy-DK irányú teléres formájú intruziót
formál. Ennek kora K/Ar kormeghatározás alapján 10,5
-11,3 ±0,3 M. évre tehető.
Stoicovici, E. szerint, aki ezen a területen részletes
kőzettani tanulmányt végzett, az itt végbement vulkáni
aktivitás vegyes működésű központi kürtőn keresztül
történt. Kémiai és mikroszkópiái vizsgálatai alapján az
itt megtalálható vulkáni kőzeteket két alaptípusú mag
mából származtatja, egy riolitos és egy dácitos-andezites típusúból, ami két különböző eredetre utal.
Az egyik valamivel a felszínhez közelebb található mag
mából származik, amiben a földpátok anortit menynyisége nem haladja meg a 40%-ot, megnövekedett
kvarc és ortoklász tartalommal. Ezeknek térbeli elhe
lyezkedése K-Ny irányt mutat. Míg a másik típus va
lamivel mélyebben található magmás központból szár
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mazik (1. ábra), amiben az anortit mennyisége 40-90%
között van, 50-80% közötti maximummal, és a benne
található kvarc mennyiség nem több mint 2-3%. Ami ál
talában idiom orf formában, hexagonális vagy rombos
alakban, a széleken magmás rezorpcióval van jelen
(Stoicovici 1937) (2. ábra). Ezek azok a földtani kép
ződmények, amelyek helyet adtak az itt kialakult ércesedésnek.
Előfordulás %

A b ’«i

az Etel-Mihály, Tárnicza telérek zónájában, vagyis azo
kon a területeken, ahol az aranytartalmú telérek van
nak jelen, és magas arany dúsulás tapasztalható.
Manilici (1975) szerint a kovásodás elég széles hőmérsék
leti skálán 400 és 100°C között mehetett végbe még az
ércesedés előtt, Stanciu pedig azt vallja, hogy az az ér
cesedési időszak befejezése után, maximális savas pH-n
és alacsony hőmérsékleten ment végbe. Pollástro (1993)
szerint a több helyen m egfigyelhető opál-kvarc átala
kulás 75-85°C-on ment végbe, ami az utóbbi feltevését
látszik igazolni.
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A kőzetek hidrotermás metaszomatikus
átalakulásai

Az ércesedést megelőző, vagy az utána következő
hidrotermás metaszomatikus átalakulásokból, mind ge
netikailag, mind térbelileg az ércesedési zónák jól felis
merhetők. Ezért a kutatók a feltárási munkálatok során,
ezeknek mindig megfelelő jelentőséget tulajdonítottak,
feltérképezvén azokat. Ezzel a témával legtöbbet Mam
iiéi V. és Stanciu C. (1975) foglalkoztak. Az utóbbi sze
rint Lápos- és Misztbánya vidékén a hidrometamorfózis
két fázisban ment végbe.
Az első fázis mindjárt a kőzetképződés után zárt
rendszerben, alacsonyfokú oxidációs-redukciós körül
mények között folyt le. A C 0 2-ben és H2S-ben gazdag
oldatok hatására a kőzetek propilitesedtek. Ez a típusú
átalakulás a legtöbb kőzetnél felismerhető, ami alól
csupán a fiatalabb, piroxénben gazdag bazaltos andezit
képez kivételt.
A második fázis szintén az ércesedést m egelőző idő
ben játszódott le, de már magasabb fokú oxidációs
redukciós körülmények között. Oldatok hatására meg
változott K +/H+ arány mellett valamivel alacsonyabb
hőmérsékleten szericitesedés és agyagosodás ment végbe.
A szericitesedés és piritesedés ezen a területen elég
szórtan jelentkezik, még az agyagosodás elég nagy te
rületen megtalálható. A szericitesedés legnagyobb mé
rtékben az Au-tartalmú Etel-Mihály és Tárnicza telérek
zónájában, valamint a Szófia telér környékén, valamint
a Fetisoara-völgy középső szakaszán észlelhető.
A kálimetaszomatózis főleg a mélyből feltörő oldatok
útjai mentén fejtette ki hatását, ahol a K+/H+ arány
növekedés mellett Ca, Mg és Fe kioldódás ment végbe,
aminek során a plagioklászok helyettesítésével adulár
képződött. A Fe és Mg gyarapodás folytán pedig a színes
elegyrészek helyét klorit foglalta el. Adulárosodás főleg
azokon a területeken észlelhető, ahol erős kovásodás is
megfigyelhető a Sikárló völgyében, az Aranykorona és
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A Lápos és Sikárló völgyek közti területen a legje
lentősebb ércesedés a bádeni (ún. szinérváraljai) piroxénandezitben, valamint a bádeni és alsó-szarmata
üledékes kőzetekben találhatók. Ezek legnagyobb részt
a Handalkőtől északra található vulkáni kürtő körül,
egy-két É-D irányú kisebb telér kivételével egymással
párhuzamosan, ÉK-DNy irányt követnek. Karakterüket
tekintve azonban nagyon különböznek egymástól, míg
egyesek pirites-kalkopirites, mások polimetallikus vagy
aranyérc tartalmúak.
A pirites-kalkopirites telérek, amelyekben a klorit
mindenütt jelen van, közvetlenül a kürtő körül helyez
kednek el, mintegy 500-600 méteres körzetben. Ide so
rolandók K-en a Nepomuk telércsoport, DK-en a József,
Kisasszony és Artúr telérek. Ami lényegében egy diagonális vető által eltolt két telér rész, az Artúr mel
lékággal. ÉNy-on pedig a Szófiától délre található ki
sebb telérek, mint az 1030-as, 908-as, 848-as, 728-as és
az 545-ös sorolhatók ide. Ebbe a zónába csupán a délen
megtalálható, csak a felszínközeiben ércesedett, arany
tartalmú Aranykorona telérei nem illenek be.
A kürtőtől valamivel távolabb a Cu, Pb, Zn, Au, Ag tar
talmú polimetallikus telérek vannak, ÉNy-on a Szófia, a
30-as, 50-es, 52-es, 60-as, 90-es főtelérek. ÉK-en a Fló
rián telércsoport, DK-en a 144-es, 143-as, 142-es, 141es, 140-es, 132-es, 130-as, Karolina és Péter-Pál telérek,
Ny-on, DNy-on pedig csak a felszínen ismertek kisebb
telérek. A legtávolabb találhatók az aranyos karakterű
kvarc és kvarcbreccsa kitöltődésű telérek. Ilyen ÉNyon a Sikárló völgyében található Firizán telércsoport,
ahol a "Gerold" nevű bánya volt aranyban a leggazda
gabb. DK-en pedig az Etel, Mihály, Tárnicza és mások
sorolandók ide. Azonban 250-300 méter mélységben
ezek is polimetallikus jelleget kapnak. így a kürtő körül
egy változó karakterű koncentrikus ércesedési zonalitás érvényesül, ami kevés telep esetében tapasztal
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sek nem csupán karakterükben külön
böznek egymástól, hanem képződésük
idejét tekintve is, ha a relatív képződési
idejüket vesszük is figyelembe, elég jól
nyomon követhetők. Még akkor is, ha
közöttük létezik egy látszólagos folya
matosság. így az egyes polimetallikus
paragenezisű telérágakat jól láthatóan,
aranyban gazdag kvarctelérek metszik
át, vagy rátelepülnek valamelyik poli
metallikus telérre, mint az az Etel (ara
nyos) és Karolina (polimetallikus) telé
rek esetében tapasztalható. Az Etel a 3ó8as szinten keresztül vágja a Karolina egyik
mellékágát és a 427 méteres szint felett
pedig teljesen rátelepült (4. ábra) a Karo
linára, míg a mélyben fokozatosan eltávo
lodnak egymástól.
Az egész ércesedési folyamatot az ércesedés után tektonikus mozgások kö
vették. A pirites-kalkopirites jellegű teléreknél erre a folyamatra a mozaik szö
vetű breccsásodott zónák utalnak, ahola
breccsa elemek az ezt követő hidro
termális folyamat ásványaival (galenit,
szfalerit) bevontak, majd kvarccal cementálódtak. Máshol az ércesedés breccsásodása, vagy a kvarcbreccsa jelenléte jelzi
ezt a folyamatot, ami a polimetallikus és
aranyos paragenezisű teléreknél világosab
ban mutatkozik. Az aranyban gazdag
kvarcteléreknél, mint például az Etelnél
és Mihálynál, sok helyen a teléren belül
fluidizált breccsa jelenléte figyelhető
meg, amiben jól lekerekített elemek is
találhatók, vertikális vagy turbulens el
rendeződéssel, ami szemcseáramlásra és
erős túlnyomásos rendszer-re utal (Hulen,
Nielson, 1988). A K/Ar kormeghatározás
szerint, amit Debrecenben végeztek el, a
Zazar-Láposbánya-Misztbánya-Sikárló-Iloba vonalon képződött érctelepek korát
11,6-10,0 ±0,3 millió évben határozták meg (Edelstein,
О., 1978). Szemben a Herzsabánya-Erzsébetbánya
(Bauti) vonalon képződött ércesedésekkel, amelyek
nek korát 8,8-93 ±0,5 millió évre teszik. Ha figyelembe
vesszük, hogy az itt keletkezett mező- és epitermás te
lepek ércesedési ideje 1,6 millió év körül van, vagyis a
Silbermann (1971) által megadott egymillió évnél
több, nem nehéz elképzelni, hogy ezek a telérek több
fázisban képződtek. Leghamarabb, mint az normális, a
kürtőhöz legközelebb lévő pirites-kalkopirites jellegű
telérek, és legkésőbb a legtávolabb található aranyos
jellegűek. Amiben a hidrotermás folyamatot kísérő tek
tonikus mozgásoknak is jelentős szerepük volt. Ezek a
mozgások a már létező ércesedések részbeni breccsásodását, másfelől egyes telérrepedések hosszanti
irányú megnyitását eredményezték. így e telérek ércesedésének vízszintes, zonáíis eloszlásában is szere
pet játszottak. Ami főleg a kürtőtől DK-re található poli
metallikus telércsoportnál tapasztalható, ahol a nor
mális függőleges ércesedési zonalitás, ÉK-től DNy felé,
vízszintes elrendeződést mutat. Vagyis ezek a telérek
ÉK-en pirites-kalkopirites jelleggel rendelkeznek, DNy
felé polimetallikus, majd ólmos-cinkes zónába mennek
át, s végül aranyos karaktert kaptak. A közöttük lévő át
menetet az ércesedés foltokban előforduló mozaik
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szerű megjelenése mutatja, mozgatottságra utaló je
gyekkel. Minden egyes mozgást hosszabb vagy rövidebb ideig tartó nyugalmi időszak követett. S ezzel pár
huzamosan DNy felé hidraulikus törés is létrejöhetett,
ami annak tulajdonítható, hogy a tágulási hatóerő na
gyobb volt, mint a kőzetek tenziós ereje (Price,
Gosgrove, 1990). így a már meglévő telérrepedésen
fokozatosan teljes hoszszúságban felújultak, felnyílottak és ércesedtek. így jött létre a vízszintes ércesedési
zonalitás, és aminek képződési időbeli eltolódását
talán K/Ar vizsgálatokkal bizonyítani is lehetne.
Az így kialakult teléreket helyenként, ÉÉNy-DDK irá
nyú átlós, diszkordáns dőlésű vetőrendszer szabdalta
fel, ami főleg a kürtő közelében található Nepomuk te
lércsoportnál látható a legjobban. A vetők a teléreknek
a DNy irányú, kürtő felé tartó lépcsőzetes süllyedését
eredményezték. Ezek a vetődési vonalak egydcét kivé
teltől eltekintve nem ércesedtek.
A területen található kb. 40-45 ércesedési zóna főleg
70°-nál meredekebb dőlésű telérek formájában ande
zitbe, márgába és agyagosmárgába ágyazva jelentkezik,
s csak ritkábban kisebb jelentőségű, finoman szórt for
mában, főleg az andezitben. Az ércesedések mezo-epitermás eredetét részben a hidrotermás eredetű kvarc,
kalcrt és szfalerit kristályokban található folyadézárvá9

nyok homogenizációs hőmérsékleteinek vizsgálatai
alapján határozták meg, amelyek 185 és 320°C közötti
keletkezési hőmérsékletet mutattak (Borcos, M. et al.,
1970) , mások pedig 200-284°C közöttiek (Pomirleanu, V.,
1971) .
Az itt található telérkvarcokban, főleg a polimetallikus és aranyos jellegű telérekben uralkodóan a gáz
fázist tartalmazó zárványok vannak jelen, ami Roedder
(1984) szerint a kvarc anyaoldatának felforrt állapo
tára utalnak. Erre utal még egyes elsődlegesen kép
ződött ásványoknak a hidrotermás folyamathoz kapcso
lódó kioldódása is, mint az a markazittal bevont vastaglapú baritkristályok esetében a 60-as teléren tör
tént, amikor az egy-két cm-es vastagságú baritkristá
lyok teljes vagy részleges kioldódása ment végbe,
amiről a markazit, barit utáni pszeudomorf alakzatai
árulkodnak.
Másfelől a mezo-epitermás jellegre az itt található ás
ványok jelenlétéből vagy mások hiányából is következ
tetni lehet. Hiányoznak például a hipotermás eredetre
utaló, magas hőfokon képződött ásványok, mint a turmalin, gránát és mások (Petrulian, N. 1973). Ezzel
szemben több olyan ásvány van jelen, ami kimondot
tan mező- vagy epitermás eredetre utal, mint a tetraedrit, stefanit, kalkozin, pirargirit, proustit, barit,
markazit, wurtzit és a kürtő DK-i részén található polimetallikus telérekben a hessit, petzit, altait és szilvanit.
Ezek közül egyesek egészen alacsony képződési
hőmérsékletre utalnak, mint a hessit, továbbá az adulár
és a legtöbb telérben megtalálható agyagásványok
(kaolinit, dickit, nackrit, illit), valamint az itt található
elsődlegesen képződött vivianit, szintén ezt sugallják.
Az illit és az elsődlegesen képződött vivianit, röntgen
diffrakciós felvételekkel jól kimutatható volt (Réthy K.,
Götz, E., 1996). A kaolinit/dickit dúsulás megszűnéseleülepedése Ehrenberg et al (1993) szerint szintén
alacsony hőmérsékleten, kb. 120°C-on ment végbe.
Geokémiailag az Sb, Te, Se az elég nagy mennyiségű Ga
és Ge, valamint a polimetallikus telérek felső szintjein a
szfaleritben megtalálható Sn jelenléte is alacsony kép
ződési hőmérsékletre utal (Petrulian, N., 1973), mégha
azok nem is tekinthetők hőmérő elemeknek (Udubasa,
1977). Az ásványok kristályformái alapján például
alacsony hőmérsékletre utalnak az itt található pentagondodekaéderes lapokkal határolt szfalerit kristá
lyok, a szkalenoéderes termetű kakit, és a felső szinte
ken a markazittal paragenezisben előforduló pentagondodekaéderes formájú pirit is. Az említett ás
ványok közül egyesek, az alacsony képződési hő és
nyomás mellett még pH csökkenésre is utalnak, vagyis
enyhén neutrális-savanyú kémhatásra, mint például a
wurtzit és a markazit. Ezek az ásványok és az itt említett
kristályformák a mélyebb szinteken eltűnnek, s az
alapromboéderes formájú kalcitkristályok mellett a
hexaéderes lapokkal határolt piritkristályok jelent
keznek. A pirit esetében az átmenetet egy kombinált
forma jellemzi, ahol az oktaéder lapok is jelen vannak.
Borcos, M. et al (1970) szerint az ércesedési folyamat
három szakaszban ment végbe:
- a ferro-szulfidos szakaszt a magnetit, hematit, pirit,
kalkopirit ± szfalerit, szericit és kvarc képviseli;
- a polimetallikus szakaszt a pirit, kalkopirit, bornit,
galenit, szfalerit, tetraedrit, pirargirit, wurtzit,
barit, markazit, adulár, kalcit, kvarc, a telluridok és
az agyagásványok (kaolinit, dickit, nackrit, illit)
képviselik. Mi még a vivianit jelenlétét is ide so
rolnánk;
10

D EALU L M A R É

4. á b ra A z E t e l és K a r o lin a te lé re k k a p csolód á sa

- a karbonátos szakaszt pedig a kalcit, sziderit ±
szulfidok képviselik.
A geokémiai vizsgálatok szerint a főbb kalkofil elemek
mellett, mint a Cu, Zn, Pb, Ag, Au kisebb mennyiségben,
még számos más kalkofil és pegmatofil elem jelenlétét,
mint a Cd, As, Sb, Te, Sn, Se, Ge, In, Bi, Ga, Та, V, Li, Sr, Y, Yb
is kimutatták. A sziderofil elemek közül főleg а Со, Ni,
Fe, P van jelen. Nagyobb koncentrációban, főleg galenithez az Ag, Te, Se, szfalerithez a Cd, Ga, Ge, In, míg
pirithez kötődve az As, N i volt kimutatható. A litofil
vagy részben litofil elemek pedig mint az O, Mg, Al, Si,
K, Ca, Mn és Ba főleg az érceket kísérő telérásványokban vannak jelen. Szelektív mintavétellel a 142-es telé
ren, a galénitben 600-700 g/t ezüst volt kimutatható.
Az ezüst más telérekben, a kalkopiritben is elég nagy
mennyiségben jelentkezik.
Az arany kb. 65%-ban szabad aranyként finomszem
csés formában kvarcba ágyazva van jelen, 34%-a szulfidokhoz, főleg pirithez, az oxidációs zónában pedig limonithoz kapcsolódik, 1%-a telluridok (petzit, szilva
nit) formájában található. Kiugró Au dúsulási értéke
ket, főleg az aranyos teléreknél, s a polimetallikus telé
rek ÉK-i pirites-kalkopirites részének felső szintjein ta
láltak. A 144-es telérnek egy 100 m hosszú szakasza volt
aranyban nagyon gazdag, 40 és 1000 g/t közötti tarta
lommal, ott, ahol a fedő és fekü közelében található
repedéseket a legtöbb esetben telluridok (hessit, pet
zit, altait és szilvanit) töltötték ki. Talán a felszín kö
zelsége miatti oxidációs-redukciós viszonyok lokális
változásai és a felszínről beszivárgó meteorikus vízzel
való oldatkeveredés által kiváltott hűlési folyamat járul
hatott hozzá, az arany ilyen arányú feldúsulásához
(Molnár, F., 1994) a 144-es telér felső szintjein. De az
arany minden polimetallikus és rezes jellegű telérben,
főleg az ÉK-i pirites-kalkopirites részeken jelentős
mennyiségben található a felső szinteken. Ezt azzal ma
gyarázták, hogy á pirit-markazit csoport kristály ké
miailag a fémvashoz áll közel, az arany a rácsban mint
vendégelem könnyen beléphetett létrehozva az ún.
aranyos piritet (Tokody, L.). Ezért korábban, főleg az
ÉK-i részeken, ahol a breccsásodási folyamat is inten
zívebb volt még a pirites-kalkopirites telérek felső ré
szeit is az aranyért termelték ki. A polimetallikus telé
rek esetében jelentős aranydúsulás a telérek középső
részén futó kvarcbreccsában található, ahol a hidro
termás folyamat zárófázisában az oldatok még sokáig
közlekedhettek, amire jó példa a 142-es telér. (5. ábra)
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Ahol mint arra a laboratóriumi
V * V
0,5 m piroxénandezit / fekű/
kísérletek utalnak (Seward, 1973, 5.
m iiiiin in itu iiíih
0,7 m Pb + Zn
3.
Shenberger és Barnes 1989), az epi0,9 m kvarcbreccsa
1.
termás rendszerekre jellemző oldal 2
0,6 m kvarc
tokkal, az arany szállítása Au/H2S- 4.
0,7 m Pb + Zn
ш ш ш пш ш ш ш ж
0,6 Ш piroxénandezit / fedu/
komplex formájában m ég tovább 6 .
folytatódhatott.
Az itt jelenlévő telérek oxidációs
öveiben megtalálható ásványok kö
zül főleg az anglezit, cerusszit, covelAu g/t
Ag g/t Pb % Zn % Cu % s %
lin, azurit, malachit, goszlarit, kal0,1
17.7
64,6
2,5
1,4
5,4
kantit, melanterit, goethit és lepi- 1.
10,1
2,3
0,1
1,9
47,6
2,4
2.
dokrokit említhető.
22,8
0,3
632,0
1,0
23,7 21,3
A helyszíni megfigyelések és a te- 3.
22,4
0,3
23,8 22,1
649,1
4.
0,9
lérektől egyenlő távolságra vett kő 5.
0,3
8,5
2,5
15,8
1,5
0,2
zetmintákon végzett laboratóriumi 6.
0,1
4,4
1,8
25,6
1,3
0,4
vizsgálatok azt mutatják, hogy leg
nagyobb fokú azon telérek ércese5. á bra S zelek tívp rób á zá s eredményei 142 telér 0 (427) szint, 261-es főte
dése, ahol a befogadó kőzetekhez
viszonyított tömöttsége 82 és 95%
szintes elrendezése található, ami a hidrotermás folya
között van, és a porozitásúk nem nagyobb mint 6-18%.
matokkal párhuzamosan végbement, periodikus tekto
Ott, ahol ezek a határok megváltoztak, az érckon
nikus mozgások és hidraulikus törések eredményeként
centráció szempontjából negatív hatásokat tapasztal
jött létre. Az itt végbement hidrotermás folyamatok kb.
tunk, vagyis egy nagyobb fokú diszperzitást, ami a pi120 és 320°C közötti hőmérsékleti intervallumban
roklasztitok esetében hangsúlyozódott ki legjobban.
mentek végbe 11,6-10,0 ±0,3 millió évvel korábban.
Még az andezit, mikrodiorit és más hasonló kőzetek
Az itt található bonyolult szerkezetű érctelep érceseesetében a telérektől való távolsággal csökkent azok
dése mezo-epitermás eredetűnek mondható, ahol több
porozitása, addig a termikus változást szenvedett
felforrt állapotra utaló jel található jelentős aranydú
agyagmárga, agyag, márga, tufa és piroklasztitok eseté
sulási zónákkal. Az itt található ércesedések piroxénanben annak a fordítottja történt, vagyis porozitás növe
dezitbe, márgába és agyagosmárgába települnek, melye
kedés volt észlelhető. Azonban ezek a változások az
ket sokfelé utólagos tektonikai mozgások szabdaltak fel.
érckoncentráció szempontjából mind az eruptív, mind
az üledékes kőzetek esetében a megengedett keretek
FELHASZNÁLT IR O D A LO M
között maradtak, kivéve az andezitpiroklasztitot, ami
nek porozitása 31% volt, vagyis jóval túllépte a
Bordea, R., C hiuprec, M. (1 9 7 0 ): Studiu petrografic, petromegengedett határt. A hidrotermás átalakulások, mint
chim icsi m ineralogic a l vulcanitelor din reg. BaiaMcire. Arh.
pl. az agyagosodás és kovásodás, az itt található kőze
Cuart, Baia Maré
B orcos, M., LangB ., M ln d ro lu , V , Peltz, S., Stan, N., Stanteknél és más produktumoknál egy nagyobb fokú, 7 ciu, C., Udrescu, C, Vasilu, C., Volonski, E. (1 9 7 0 ): Studiul
11%-os porozitás csökkenést idézett elő. így ezek a
zacam intelor si a lstru cu trilor vulcanice cuprinse intreV.C ihidrotermás átalakulások jó fizikai körülményeket
cirlau lu isi V B a ite is ia l versantuluinord icallantului erup
teremtettek a hasznos ásványok dúsulása számára.
tív intre Seini si V. Bicsadului. Arh. Cuart, Baia Maré
B oyle,R. W. (1 9 7 9 ): The Geochemistry o f Gold and its Depos
Ezek hiánya az érckoncentrációra negatív befolyással
its. Geol. Surv. Bull. 280, Energy, Min. Res., Canada
volt, vagyis az ércesedésnek egy nagyobb fokú diszperC ioflica , G. (1 9 5 6 ): Studiul geologic si petrografic alform azitását idézték elő. Ezen kívül egyes elemeknek a telé
tiu nilor eruptive din regiunea Baita (Baia Mare). Arh. Unit'.
rek közelében történt változó mértékű felhalmozódása
С. I. Perhon, Bucuresti
Cojocea, C., C ram ar, G., Weisz, G., Szakács, Á., Réthy, С.
volt tapasztalható. Az aranynak a fedőben, míg az ólom
(1 9 7 4 ) : Proiectul lu cra rilor geologice de cercetare in extinnak a feküben volt nagyobb mértékű koncentrációja,
dere spre adincime cu fo ra je subterane a zacamintelui Nisami a hidrotermás folyamat alatt végbem ent nagyobb
tru, incepind cu anul 4974. Arh. Cuart, Baia Maré
Edelstein, О., Soroiu, M., Dragu, V., István, D., Ciorotanu, V.
fokú diffúzióra, és az említett elemeknek a befogadó
(1975) : Unelepuncte de vedere privin d cronologiaprocéselor
kőzetekben végbem ent szelektív irányú migrációjára
geologice si metalogenetice in m in tii Oas-Ignis-Varatec in
utalnak.
baza u nor datari K/Ar. Arh. Cuart, Baia Maré
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Következtetések

A Lápos és Misztbánya völgyek közti területen vég
zett kutatások szerint az itt található különböző paragenezisű ércesedések (rezes, polimetallikus és aranyos), a
Handalkő elnevezésű vulkáni kürtő körül koncentriku
san, de egymáshoz viszonyítva párhuzamosan, ÉK-DNy
irányt követve helyezkednek el. Közvetlen a kürtő kö
rül a pirites-kalkopirites, valamivel távolabb a polime
tallikus, és legtávolabb az aranyos paragenezisűek talál
hatók. Ezek nemcsak karakterükben különböznek egy
mástól, hanem képződési idejüket tekintve is - még ha
létezik is köztük egy látszólagos folyamatosság.
A kürtőtől délre található polimetallikus teléreknél pe
dig az ércesedésnek egy ritkábban tapasztalható víz
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A DRASTIC sérülékenység
értékelési módszer alkal
mazhatósága a magyarországi víztartó rendszerek
védelmében
Bevezetés

A felszín alatti víztartók, vízbázisok elszennyeződés
től való hosszútávú megóvása fontos feladatot jelente
nek a földtani, a hidrogeológiai és a környezetvédelmi
kutatások számára. A magyarországi vízvédelmi rende
letek és irányelvek két léptékben szabályozzák a felszín
alatti vízbázisok védelmét. Ez a kisebb léptékben kie
melt felszín alatti vízminőségvédelmi területek (fedet
len karsztok, parti szűrésű vízbázisok) lehatárolását, na
gyobb méretarányban pedig a védőidomok, védőterü
letek kijelölését jelenti. A területtervezési célokat azon
ban egyik lépték sem valósítja meg maradéktalanul, hi
szen a víztermelő létesítmények körüli védőidom ok a
termelés alá nem eső vízkészletek védelmét nem szol
12

gálják, a kiemelt vízminőségvédelmi terület pedig túl
nagy ahhoz, hogy a védőterületen alkalmazott korlá
tozásokat érvényesítsük. Ezt az ellentmondást igyekez
nek feloldani a szenynyeződés-érzékenységi, sérülékenységi vizsgálatok. Kiindulási alapjuk, hogy a felszín
alá bejutó szennyeződés függőleges útja során a talajjal,
a telítetlen és telített zónával érintkezik, majd a felszín
alatti vízben való terjedés a vízáramlási iránytól és se
bességtől függően írható le. A mozgás során a szenynyezővel szemben tisztítási folyamatok lépnek fel a
földtani környezetben, például hígulás, mechanikai
szűrés, adszorpció, ioncsere, kicsapódás, oxidáció-re
dukció és biodegradáció. E folyamatok kedvező hatá
sának mértéke a vízföldtani adottságok és a szennyező
ismeretében becsülhető. A vizsgálatok nemzetközi és
hazai egységes alkalmazásának gyakorlati akadálya az
alapfogalmak definiálásának hiánya és az eltérő
módszerek használata.
A víztartók érzékenységének, sérülékenységének és
veszélyeztetettségének szakirodalmi összefoglalását és
hazai átvételi lehetőségét Mádlné Szőnyi (1995) adta
meg. A leggyakoribb értelmezés szerint a sérülékeny
ség a víztartó rendszer becsült jellemzője, mely a fel
színre vonatkozóan megadja a felszíni eredetű szenynyezők víztartó rendszerre gyakorolt hatásának kompenzálási lehetőségét a behatolás és a víztartó adott
pontjáig történő tovaterjedés során.
Aföldi (1994) hívta fel a figyelm et az érzékenység és
sérülékenység fogalmak alapvető különbségére. Az ér
zékenység a víztartó típusára, a sérülékenység a víz
tartó rendszerre vonatkozó jellemző. Ebben az érte
lemben a sérülékenység az érzékenységnél tágabb fo
galom, egy a kőzetanyagánál és vízáteresztőképességé
nél fogva érzékeny víztartó típus (pl. karsztos kőzet)
térbeli elhelyezkedésétől, vízáramlási viszonyoktól és
más víztartókkal való kapcsolatától függően -tehát rend
szerben vizsgálva- lehet sérülékeny (pl. nyílt karszt), vagy
kevésbé sérülékeny (pl, leszorított tükrű fedett karszt).
Ezek szerint a felszíni képződmények hidrogeológiai
sajátosságait bemutató térképek önmagukban csak
részinformációt adnak a sérülékenységre.
A sérülékenység általános esetében egy általános víz
oldható szennyeződést tekintünk hatótényezőnek, a
relatív vagy specifikus sérülékenység értékelése ese
tén azonban egy kiválasztott szennyezőanyaggal, vagy
szennyezőcsoporttal szembeni kompenzációt vizsgál
juk (Foster, 1987). A víztartó rendszer veszélyeztetett
sége, elszennyeződésének veszélye Foster (1987) szerint a
sérülékenység és a szennyezőterhelés függvénye, tehát
csak tényleges szennyezőforrás esetén van értelme vizs
gálni. Szenynyezőforrás hiányában nagy sérülékenység
esetén sem áll fenn veszélyeztetettség (Mádlné Szőnyi,
1995). Az alapfogalmak tisztázása és a nemzetközi ta
pasztalatok tanulmányozása után kerülhet sor a hazai
egységes sérülékenységi módszertan kidolgozására és
gyakorlati alkalmazására a víztartó rendszerek védel
mében. Először is azt kell megvizsgálnunk, hogy a kül
földön bevált sérülékenységi értékelési módszerek bevezethetők-e a magyar gyakorlatba, alkalmasak-e a ha
zai adottságok jellemzésére. Az alábbiakban erre a kér
désre keressük a választ.

A DRASTIC sérülékenység értékelési
módszér

A DRASTIC-módszer (Aller et al., 1987) talán a világ
legismertebb sérülékenységet értékelő rendszere, meFÖLDTAN I KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 4. szám

