
végzett geofizikai mérések értékeléséről. A közve
tett adatok alapján következtetni lehet az ércese- 
dés térbeli helyzetére Is. Megerősi'tést nyert a terü
let felszínközell aranyérc-perspektívája; az ered
mények alapján tervezhetők a perspektivltást 
véglegesen tisztázó, további ércföldtani kutatások. 
A korom-hegyi aranykutató talajgeokémiai felvétel 
során az Intézet végig munkakapcsolatban állt a 
szlovákiai Geológiai Kutató Vállalattal (Spisska 
Nova Vés, Kosice).

A tokajl-hegységi aranykutató, részletező 
stream sedlment vizsgálatok keretében 1992 végé
re elkészült a leadott 330 db minta arany-, arzén-, 
antimon- és higanyelemzése. 1993-ban az ezüst és 
a további nyomelemek vizsgálata történt meg. Az 
értékelés során Igazolódott, hogy az aranyelemzé
seket meg kell Ismételni. Ennek megfelelően csak 
a kísérő elemek feldolgozása, értékelése történhe
tett meg. A végleges összefoglalással a megbízha
tó értékeket szolgáltató aranyvizsgálatok elkészül
téig várni kell.

Grill J. projektvezető 1992-ben a Magyar Bá
nyászati Hivatalhoz került; a projekt a tárgyév vé
géig jelen cikk szerzője vezette. A résztéma a pro
jekt megszűnésével, 1993-ban átkerült az 
„Országos geokémiai felvételek" c. projekthez.
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separate report discussed the geophysical meas
urements along the metallometric profiles carried 
out by the Eötvös Loránd Geophysical Institute in 
1992. The data defined the areal distribution of the 
ore occurrence. The potential of a near-surface 
gold occurrence has been revealed and further 
research can be based on these results. We 
worked with the Slovakian Geological Survey 
(Splsskd Nova Ves, Kosice) during the gold pros
pecting soil geochemical survey of Korom Hill.

In the frame of the detailed stream sediment 
survey for gold prospecting, 330 samples were 
analyzed for gold, arsenic, antimony and mercury 
content in 1992. Analyses of silver and other trace 
element content were made in 1993. Interpreta
tions have revealed that gold analyses should be 
repeated, therefore only the accompnying ele
ment distribution can be interpreted. The final 
summary should contain reliable results for gold 
content analyses.

Former leader of the project was Grill, J. who 
went to the Hungarian Office of Mining In 1992. 
Research has continued under the supervision of 
Horváth, I. until the end of 1992 when it became a 
part of the "Geochemical Exploration of Hungary" 
project in 1993.

!!§;||rüttp;p

s s it íí lM ö h th s

. So Q Ő d o tő hó na p /íö ' - T i 

;i. ... M o: ith s/toc hftC iuns. '

¡ f í Ö l l E i l l S

1 Í S 1

A projekt két feladatra különül el;
— Magyarország geokémiai térképének elké

szítése,
— A hegyvidéki területek stream sediment 

(patakhordalék) felvétele.
A munkák célja a felszín környezet

geokémiai állapotának felmérése, valamint a 
rejtett és nehezen észlelhető ércesedések kimu
tatása. Nem készült még országos geokémiai 
térkép és nem került sor a nemzetközileg elter
jedt kutatási módszer, a stream sedlment felvé
tel racionális alkalmazására sem. Ezeknél a 
geokémiai felvételeknél a 200—300 km2. Illetve 
a kb. 4 km2 nagyságú vízgyűjtő területek ártéri 
finomszemű üledékei, valamint a patakhordalék 
finomszemű frakciója kerül vizsgálatra, melyek 
az adott terület felszínének az eróziós folyama
tok révén átlagoló mintavételi közegét jelentik. 
Az első feladat 1991-ben kezdődött, míg a má
sodik 1992-ben. kis kihagyás után indult újra.

This project has two parts:
— Geochemical mapping of Hungary
— Stream sediment survey of mountain areas.
The main goals of these works are the envi

ronmental geochemical survey of the surface, 
and the Identification of those ores that are 
difficult to locate by other methods. A national 
geochemical map hasn't been prepared before 
and stream sediment exploration hasn't been 
used either, though it is an Internationally ac
cepted research method. During these geo
chemical surveys, the fine grained sediments of 
flood-plains and the fine fraction of stream 
sediments of a catchment area of 200—300 
square kilometres and about 4 square kilometres 
are investigated. This can be considered as an 
average sampling due to the eroslonal proc
esses on the surface. The first work started in 
1991 followed by a second survey begun In 
1992.



Magyarország geokémiai térképéhez a min
tagyűjtés 1992-ben fejeződött be a 0—10 cm és az 
50—60 cm mélységkőzök mintázásával a jelenlegi 
és a preindusztriáiis felszín állapotának jellemzésé
hez. Hasonló célú felvételt a Nyugat-európai Föld
tani Intézetek (WEGS) terveztek, módszertani előí
rásaik és ajánlásaik a munka minden fázisában 
például szolgáltak. A nagy tömegű minták labora
tóriumi vizsgálatokra történő előkészítése (pofás 
törés, verőcsapos lazító törés, mintacsökkentés, 
szitálás) Pécs-Vasason kezdődött 1992-ben és 1993 
tavaszán fejeződött be. E munkákkal párhuzamo
san elkészült a mintavétel végleges dokumentá
ciója, a számítógépes mintavételi térkép, a mintá
zott vízgyűjtő területek határait bemutató térkép, 
amely alkalmas lesz a majdani geokémiai mozaik
térképek készítéséhez. A munka csatlakozik az 
IGCP 259-es projekthez (International Geo- 
chemical Mapplng), Illetve folytatásához, az IGCP 
új, 360-as projektjéhez (Global Geochemical 
Basellnes). A következő években a laboratórium 
teljesítésének és adatszolgáltatásának függvé
nyében elkészülnek Magyarország áttekintő geo
kémiai—környezetgeokémlal mozaiktérképei kb. 
40 elemre, egy- és többelemes geokémiai térkép- 
változatokkal, térképmagyarázóval és környezet
geokémiai értékeléssel.

A hegyvidéki területek stream sedlment 
(patakhordalék) felvétele keretében a tokaji- 
hegységl geokémiai felvétel (1989—90) során 
egyidejűleg négy közeg (szér-. patakhordalék 
finomfrakció-, összetett talaj-, és összetett kőzet- 
törmelék) került mintázásra. A további hegy- és 
dombvidéki területek geokémiai felvételéhez — 
költségkímélő megoldásként — már csak a patak
hordalék finomfrakció elemzése jöhetett számítás
ba. 1992 elején elkészült egy összeállítás, amely 
biztosítja az egységes módszerek alkalmazását a 
többéves munka minden fázisában. 1992-ben e 
feladatnál a legfontosabb tevékenység a minta
gyűjtés elvégzése volt a Börzsöny, a Dunazug, a 
Pilis és a Budai-hegység területén, 1993-ban pedig 
a Vértes, Gerecse, Cserhát és Mátra hegységben, 
illetve a Heves-Borsodi területen. Mindezen terüle
tekre elkészültek a számítógépes mintavételi és a 
vízgyűjtő területek határát ábrázoló térképek, ezek 
adják az alapját a végleges geokémiai mozaiktér
képeknek. 1993-ban a tervezett geokémiai térké
pek és értékelések nem készülhettek el, mivel a 
laboratórium nem szolgáltatott eredményeket. A 
hegyvidéki területeken folytatódik a felvétel, hogy 
kb. 1:200 000-es méretarányú geokémiai térképe
ket lehessen készíteni kb. 20—30 elemre. E felvéte
lek anomállsnak mutatkozó területein további 
részletező patakhordalék mintázást és értékelést 
tervezünk.

A következő években meg kell kezdeni az or
szág földtani képződményeinek (litosztratlgráfiai 
egységeinek) rendszeres nyomelemvlzsgálatát a 
geokémiai jellemzés és a geokémiai alapszint ér
tékek kidolgozása, megállapítása végett. Fontos 
feladat egy országos geokémiai adatbázis létre
hozása.

Sampling for the geochemical map of Hun
gary was finished in 1992 with the sampling of 
shallow depths of 0— 10 cm and 50—60 cm re
spectively. This characterizes the present and pre- 
Industralized surface. A similar exploration was 
planned by the Western European Geological 
Surveys. Their methods and recommendations 
were followed during all stages of this work. Sam
ple preparation (breaking, splitting, reduction of 
the sampled material sieving) began In Pécs- 
Vasas in 1992 and finished In spring 1993. The final 
documentation of the sampling was made simul
taneously and contains a computer map of sam
ple location and a map with the boundaries of the 
catchment area, which will be suitable for the 

'  further geochemical map sections as well. This 
research will add to the IGCP 259. project 
(International Geochemical Mapping) and the 
new IGCP 360. project (Global Geochemical 
Baselines). The comprehensive geochemical, envi
ronmental-geochemical maps of Hungary for 40 
elements will be ready during the next few years, 
depending on the capacity and data supply of 
the laboratory. These maps will contain one- and 
multi-section geochemical versions, explanations 
and environmental-geochemical evaluations.
A stream sediment survey of mountain areas 
started In the Tokaj Mountains In 1989—90. Four 
different media (wet-screened, fine fraction of 
stream sediments, complex soil- and complex rock 
debris material) were sampled. On other mountain 
areas only the fine fraction of stream sediments 
have ben analysed because of economical con
siderations. In 1992, a study that standardized 
methods during the different phases of research 
was prepared. The most important task was sam
pling in the Börzsöny, Dunazug, Pilis and Buda 
Mountains In 1992, and in Vértes, Gerecse, Cserhát 
and Mátra Mountains and on the Heves-Borsod 
area in 1993. Maps of sample locations and the 
boundaries of the catchment area have been 
prepared on computer for all the above men
tioned areas. This Is the basis of the final geo
chemical map sections. The geochemical maps 
and evaluations, planned for 1993, haven't been 
finished yet because results haven't been re
ceived from the laboratory. The exploration on the 
mountain areas will be continued. The aim Is to 
prepare geochemical maps at 1:200 000 scale for 
20—30 elements. On the anomaly areas, further 
detailed analyses of stream sediments are 
planned.

During the next few years a systematical trace 
element analysis of the lithostratigraphical forma
tions must be started. This is important for a general 
geochemical description and setting of the geo
chemical standards. The establishment of a na
tional geochemical database is also an Important 
task.




