
kőzet kölcsönhatás vizsgálatok — és az eredmé
nyek hidrogeológiai értelmezése.

4.2. Be kell fejezni a hegyvidéki források vízgeo
kémiai vizsgálatát, a vizsgálati eredmények összesíté
sét, értékelését, különös tekintettel a mélységi vizek 
szennyeződésének veszélyére (beszivárgási területek).

4.3. A térképezési programhoz kapcsolódva be 
kell fejezni a talajvizek. kemizmusénak vizsgálatát. 
Elkészül a toxikus és jellemző alkotók térbeli elterjedé
sének térképe, a talajvizek szennyezettségének és a 
veszélyeztetett vízbázisok kapcsolatának vizsgálata.

4.4. A mélységi vizek, talajvizek, források geo
kémiai vizsgálati eredményeit folyamatosan bővü
lő térinformatikai rendszerben bővítjük.
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on the potential contamination of the groundwa
ters (recharge areas).

4.3. In the frame of the Geological Mapping 
Program, the- project will finish studying the 
chemistry of the unconfined groundwaters. Dis
tribution of toxic and other characteristc com
ponents will be presented on maps. A study will 
discuss the relationship of contaminations of 
the unconfined groundwater and the endan
gered water reserves.

4.4. Geochemical results of groundwater and 
spring analyses will be recorded in a gèographical 
information system that will be enlarged continu
ously.
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A hegység áttekintő geokémiai felvételét kö
vetően a nemesfém ércesedésre kedvező terüle
teken folytatódott az 1991-ben megkezdett, részle
tesebb geokémiai kutatás (III. melléklet).

A Korom- és Bába-hegy körzetében talaj- 
geokémiai, a hegység mintegy harmadán pedig 
úgynevezett sűrítő stream sediment mintázásra, 
vizsgálatokra és részleges értékelésre került sor.

Elkészült a korom-hegyi talajgeokémiai arany- 
kutatás értékelő jelentése. A Fúzérkajata, 
Füzérradvány, Vilyvitány és a szlovák határ közötti, 
13 km2-es területen a talaj B szintjéből 200 m x 40 
m-es hálóban összesen 1382 minta begyűjtésére 
került sor. A kvantitatív elemzés és az értékelés 
1046 mintára terjedt ki, mivel az előzetes (OES-) 
vizsgálatok alapján az É-i, Bába-hegyi terület 
anomáliamentesnek bizonyult. Az elemzések AAS- 
és ICP-módszerrel készültek. A kumulatív gyakori
sági görbék segítségével meghatározott anomália 
küszöbök alapján három komolyabb arany- 
anomáliaterület körvonalazódott. Ezekhez erős 
ezüst-, arzén-, antimon- és higanydúsulások társul
nak. Az anomáliák forrásaként szolgáló, elsődleges 
szóródási udvarok ÉNY—DK-i iránya eltér a korom
hegyi telérkvarcitok átlagos csapásától. Az egyes 
területek elemkopcentrációi jellegzetes különbsé
geket mutatnak. Ezek a primer eloszlási kép sajá
tosságait tükrözik és a különböző eróziós feltártsági 
szinteket jelzik. A jelentés alapadatokat szolgáltat 
a tokaji-hegységi koncessziós-csomag kialakításá
hoz. Önálló jelentés készült az 1992-ben 
a metallometriai szelvények mentén az ELGI által

After the general geochemical survey of the 
mountain, detailed research started on the area 
of the potential precious metal occurrences in 
1991 (Appendix III.).

Soil geochemical analyses were made next to 
Korom and Bába Hills. Stream sediment samples 
were collected on 1/3 of the mountain. Samples 
were analyzed later and a preliminary interpreta
tion summarized the results.

A final report was prepared of the soil geo
chemical survey on Korom Hill. In a 13 square kilo
metre area between Fúzérkajata, Füzérradvány, 
Vilyvitány and the Slovak border, 1382 samples 
were collected from the B zone of the soil in a 200 
x 40 metres grid. In the end. only 1046 quantitative 
analyses were carried out because preliminary 
investigations showed that there were no anoma
lies on the northern part of the Bába Hill. AAS and 
ICP analyses have been done. Based on the 
anomalies determined by the cumulative fre
quency curves, three important potential gold 
occurrences may have been outlined. These were 
accompanied by significant silver, arsenic, anti
mony and mercury enrichments. The primary devi
ance of the anomalies had a NW-SE strike, which 
differed from the general strike of the quartzite 
veins of Korom Hill.-Element cóncéntrations in the 
specific areas also differed from each other. These 
features reflect the characteristic points of the 
primary distribution and indicate different erosional 
expositions. The report provides information to 
the concessional packet of the Tokaj Mountains. A


