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A MÁTRAHEGYSÉG RADI0GE0LÓGIA1 VIZSGÁLATA
( I V.  sz. melléklettel) 

í r t a :  V i d a c s  A l a d á r

A RADIOGEOLÓGIAI VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZERE

A Földtani Intézet tervmunkáiban 1955 óta szerepel a mátrahegy- 
ségi kutatás. A kutatás elsősorban ércföldtani jellegű. Ezzel párhuzam
ban a színesérckutatás vezető szempontja mellett komplex földtani vizs
gálatot végzünk.

A komplex vizsgálatok sorában a korszerű földtani kutatás új mód
szerét és irányát: a hasadó anyagok (sugárzó elemek) dúsulásának vizs
gálatát sem hanyagolhatjuk el. Ez az új kutatási ágazat a magyar föld
tani kutatók eddigi általános gyakorlatában még szokatlan. Meg kell 
mondanunk, hogy a módszert 1957-ben mi is kísérletképpen illesztettük 
munkatervünkbe. Előzetes szakirodalmi tájékozódás alapján nem vár
tuk  azt, hogy a Mátrahegység tortonai rétegvulkános andezites képződ
ményeiben ipari jellentőségű sugárzó ércelőfordulásra bukkanunk. Ezért 
csak átnézetes radio geológiai vizsgálatot vettünk tervbe. Reméltük, hogy 
a részletes műszeres földtani térképezés és a radiológiai mérések eredmé
nyei között okszerű összefüggéseket fogunk találni. Bíztunk abban, hogy 
a petrográfiai alapokon nyugvó, de a terület egyes részein bizonytalan 
térképezési adatainkat (fedettség, elbontottság, törmelékesség miatt) a 
radiológiai megfigyelésekkel tisztázhatjuk vagy módosíthatjuk. Ennek 
a várakozásnak a hegység rendszeres átnézetes radiológiai felmérése tel
jes mértékben meg is felelt.

A terepi észleléseket olyan hálózat vonalai mentén végeztük, amely
ből a magmás képződmények területének minden km2-ére átlag 1,2 km- 
nyi bejárási útvonal ju tott. A környező üledékes területeken és a hegység 
lábazata tájékán a bejárási hosszúság km2-enként átlag 0,8 km volt. 
Az útvonalak mentén a mérések 100 m-enként történtek. Az észlelési 
hálózat a terepviszonyok topográfiai adottságaihoz (járhatóság, feltárt- 
ság) és a képződmények földtani elrendeződéséhez alkalmazkodott. Sűrű-
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ségét a kitűzéskor igyekeztünk egyenletessé tenni, a bonyolultabb föld
tani felépítésű vagy erősebben sugárzó területrészekre sűrűbb terítést 
irányozva elő. Az útvonalhálózat mentén 100 m-enként észlelt sugárzási 
értékeket — az átlagos 7—8 ^ r/h  intenzitású háttérsugárzás levonása 
nélkül — 1 :25 000-es méretarányú topográfiai térképlapokon ábrázoltuk 
(V id a c s , 1960). Eltérő napi háttérsugárzás esetén korrekciót alkalmaz
tunk. Az egyes észlelt sugárzási értékeket csoportokba vontuk össze, 
hogy az útvonalhálózatos térképből átnézetes izoradiációs változatot 
szerkeszthessünk. Az értékcsoportok a következők: 1. 0—1 0 r/h,
2. 11 —13/* r/h, 3. 14—16 [л r/h, 4. 17—19/* r/h, 5. 20—22 /* r/h,
6. 22 ix r/h  felett.

A megállapított értékek csak egymás közti összehasonlításra alkal
mas relatív sugárzási értékek.

A könnyebb áttekinthetőség céljából az 1:25 000-es léptékű szelvé
nyek redukálásával a Mátrahegység összevont izoradiációs térképét is 
megszerkesztettük (IV. sz. melléklet).

A mérések a szovjet U R —4M típusú Geigor —Müller-csöves számláló készü
lékkel történtek. A kiemelkedő aktivitású mintákat érzékeny végablakos labora
tóriumi számlálókészülékkel is ellenőriztük. A helyszíni méréseket 1958. jún. 1. 
— szept. 30. és 1959. jún. 1. — szept. 30. között végeztük. A terepméréseket 
végző T a m á s  K .  geol. technikus a hegységben kb. 450 km hosszúságú útvonalat 
járt be. A méréseket mindig a felszínen, lehetőleg közvetlenül csupasz kőzet- 
felületre helyezett észlelővel végeztük. Mesterséges feltárás (kutatóárok) esetén 
az észlelőt annak belső felületére helyeztük. Ilyen esetben a kozmikus hatás 
csökkent, helyette a kőzetsugárzás jutott nagyobb szerephez. Néhány esetben 
mesterséges feltárás földalatti terében végeztünk mérést, erre a körülményre a 
kiértékelő szövegben külön hivatkozunk.

1. ábra. Középső Mátra: Csórhegy —Aranybánya-folyás környékének földtani
és izoradiációs térképe

Jelmagyarázat: 1. sötét színű felső piroxénandezit; 2. változékony idősebb andezit; 3. kloroandezit; 
4. szulfoandezit; 5. szilikoandezit; 6. hidroandezit; 7. kálitrachit; 8. agglomerátumos andezittufa; 
9. mangánosodás, limonitosodás; 10. kvarcit; 11. középső riolittufa; 12. alsó riolittufa; 13. tufás, me
szes homokkő; 14. agyagos slírhomokkő; 15. csillámos, szárazföldi homokkő; 16. konglomerátum; 
17. durvaszemű glaukonitos homokkő; 18. középszemű glaukonitos homokkő. Az aktivitás értékei:

19. 0—13 дг/h; 20. 13 дг/h felett.

Fig. 1. Montagne Centrale de Mátra: Carte géologique et d’isoradiation des 
environs du Csórhegy-Aranybánya-folyás

Legende: 1. andésite pyroxénique supérieure de couleur obscure; 2. andésite variable plus ancienne; 
3. chloroandésite; 4. sulfoandésite; 5. silicoandésite; 6. hydroandésite; 7. potassotrachyte; 8. tuf andé- 
sitique a agglomérat; 9. manganisation, limonitisation; 10. quartzite; 11. tuf rhyolitique moyen; 
12. tuf rhyolitique inférieur; 13. grés tuffeux, calcareux; 14. grés de .5Schíier“ argileux; 15. grés micacé 
Continental; 16. conglomérat; 17. grés glauconieux a grain grossier; 18. grés glauconieux ä grain mé

dián. Valeurs de l ’activité: 10. 0—13 дг/h; 20. supérieure a 13 у r/h.

Puc. 1. Центральная Матра: Геологическая и изорадиационная карта района горы
Чорхедь—Араньбаньяфояш.

Легенда: 1. темноцветный верхний пироксеновый андезит; 2. изменчивый более древний андезит; 
3. хлороандезит; 4. сульфоандезит; 5. силикоандезит; 6. гидроандезит; 7. калитрахит; 8. аггломерат- 
ный андезитовый туф; 9. манганизация, лимонитизация; 10. кварцит; 11. средний риолитовый туф; 
12. нижний риолитовый туф; 13. туфовый, известковистый песчаник; 14. глинистый песчаник; типа 
„шлир” 15. слюдистый террестрический песчаник; 16. конгломерат; 17. грубозернистый глаукони
товый песчаник; 18. среднезернистый глауконитовый песчаник. Величины активности: 19. от 0 до 13

дг/h; 20. свыше 13 дг/Ь,
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A KŐZETSUGÁRZÁS ÉS A FÖLDTANI SZERKEZET ÖSSZEFÜGGÉSE 
Ha a sugárzásmérő számlálókészülékkel észlelt értékeket a földtani 

térképezés eredményeivel összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a kép
ződményhatároknál a számlálókészülék igen gyakran aktivitásváltozást

5  40563 — M. A ll. F ö ld ta n i Int. É vi J e le n té se  1959. — 22
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3. ábra. Mátra északi pereme: Kövesorom — Nagyhosszúbérc vidékének föld
tani és izoradiációs térképe. (Jelmagyarázatot 1. az 1. ábrán.)

Fig. 3. Bord septentrional de la Montagne Mátra: Carte géologique et 
d’isoradiation des environs du Kövesorom — Nagyhosszúbérc. (V. la légende

sous la fig. 1 .)

Puc. 3. Северный борт Матры: Геологиреская и изорадиационная карта района Кёвеш- 
ором—Надьхоссуберц. (См. легенду на рис. 1.)
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jelez. Ilyenformán a földtani térkép és az izoradiációs térkép között álta
lában rajzolati hasonlóság van. Ennek szemléltetésére bemutatunk há
rom részletet a Mátrahegység földtani és izoradiációs térképéből. Ezek
ben a kőzetsugárzás juv/h értékeit két nagy kategóriába vontuk össze 
(1—3. ábra).

Pontosabb meghatározással és az értékek összehasonlításával meg
állapíthattuk, hogy a hegység minden jellemző kőzetének általában meg
van a maga sajátos, átlagos sugárzási értéke. Bár ez az összefüggés nem 
bizonyul szoros törvényszerűségnek, mégis igen jó tájékozódási alap a föld
tani térképezés helyi bizonytalan kérdéseinek eldöntéséhez. Az egyes kőzet
változatokhoz tartozó sugárzási átlagértékeket az 1. táblázat tartalmazza.

Átlagos sugárzási értékek
1. táblázat

A táblázatban felsorolt sugárzási értékeknek és a kőzetváltozatnak 
összefüggése nyilvánvalóan okszerű és normálisnak tekintendő. A kevés 
helyen tapasztalt nagyobb eltéréseket már anomáliáknak nevezhetjük. 
A kőzet átlagos sugárzási értékétől eltérő, anomális értékeket (minimu
mok és maximumok) az észlelési helyek feltüntetésével a 2. és 3. táblázat 
tartalmazza.



A Mátrahegység radiogeológiai vizsgálata 69

2. táblázat

Sugárzási minimumok
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3. táblázat folytatása

N ÉH Á N Y  ÁTLAGOSNÁL NAGYOBB SUGÁRZÁSI ÉRTÉK  MAGYARÁZATA

Annak részletes vizsgálatát, hogy a sugárzó elemek a Mátrahegység 
kőzeteiben milyen ásvány alakjában vannak jelen, nem tűztük ki felada
tul. Az ilyen irányú kutatás a térképezéses komplex vizsgálat célkitűzé
seit jelenleg még meghaladja. A gyakorlati jelentőséget meg sem közelítő 
aktivitások nem tették indokolttá, hogy a kérdés behatóbb vizsgálatára 
most fordítsunk nagyobb munkát. Néhány kiemelkedő pozitív anomáliát 
mutató kőzetet mégis megvizsgáltunk.

Ilyen meglepő értéket m utato tt a Világoshegy D-i részén, a Disznó- 
kút mellett előforduló kőzet. A környezetben mindenütt jelenlevő leg-
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fiatalabb sötét színű ún. „bazaltos” andeziten a kőzetre jellemző 11 — 
12 jur/h sugárzás mérhető, de az említett helyen 22—23 jur/h-va ugrik fel 
a sugárzás. A kőzet itt egy folton regionális hidrotermáktól elbontott 
andezit. Ennek az andezitváltozatnak színe világosszürke, kissé zöldes 
árnyalattal. Fénytelen, földes törési felületű, eléggé kemény. Porfiros 
ásványok szabad szemmel csak ritkán láthatók. Az alapanyag % részt 
tesz ki, benne tökéletlen mikrolitkristály-kezdemények vannak és sok 
finom ferritpor. A porfiros ásványok legnagyobb része teljesen elkaolino- 
sodott plagiokiász. Nagyságuk 0,5—1,2 mm. A kőzetben a mátrahegy- 
ségi andezitekhez viszonyítva sok az elhalványult, bomlott biotit. A bio- 
titban zárványként feltűnően gyakori a cirkon 0,02—0,10 mm hosszú 
oszlopos kristálya. A cirkon gyakran az alapanyagban is előfordul.

A nagyobb sugárzási érték egyik oka a dús cirkontartalom, ponto
sabban a cirkonban levő tórium lehet. A másik okot a nagyobb K-tarta- 
lomban látjuk.

A kőzet vegyelemzése ugyanis az alábbi eredményt adta:

Összehasonlításul közöljük ugyancsak a Világoshegyről, a csúcstól 
KDK-re 750 m-ről vett kovás andezit elemzési eredményeit:



72 VIDACS A.

A rioUtos kőzetek általánosan nagyobb aktivitását is a magas K- 
tartalom ra vezetjük vissza.

Az elbontott kőzetek aktivitása — üde állapotukhoz képest — kissé 
megnő. Az elbontottság jellemző tünete az agyagásványosodás. F ö ld 
vári (1952) utal arra, hogy agyagásványok is szerepelhetnek sugárzó 
elemet abszorbeáló anyagként.

A radiometrikus mérések azt mutatják, hogy a kovás bércek sugárzási 
értékeikkel környezetükből jól kiemelkednek (Bányabérc, Keresztesbérc, 
Nyirjesbérc, Nagylipót stb.). Ugyanez vonatkozik a kvarcos, érces hidro
termális telérek környezetében levő kovás metaszomatózis zónáira is, 
noha maguknak a hidrotermális telértesteknek anyaga a környezetnél 
sokkal alacsonyabb sugárzási értékű. A kovás kőzetmetaszomatózis emel
kedett aktivitására az 1957. évi mátraszentimrei érckutató ferde mély
fúrás fúrómagjainak tüzetes vizsgálata adta meg a magyarázatot (V tdacs, 
1956—57). I t t  ugyanis azt találtuk, hogy a kovásodott andezitet átjáró 
kvarcos kitöltésű hajszálerekben itt-o tt parányi dolomit-kristálycsoport 
jelenik meg sárga, barnássárga színű gömbös csoportosulás vagy nyereg 
alakú kristálykák formájában. A fúrásminták laboratóriumi mérés alkal
mával nagyobb sugárzású darabjaiban a dolomit jelenlétét mikroszkópi 
vizsgálattal minden esetben megállapítottuk. Megjegyezzük, hogy a dolo
mit kapcsolata a sugárzó anyagokkal nemcsak a Mátra kőzetében tapasz
ta lt jelenség: Ze sc h k e  (1956:27) említést te tt arról, hogy a vörösbarna 
színezésű dolomitot Joachimstalban uránércjelzőnek tekintik. A Mátra- 
hegység kovás bérceinek és telérkörüli kovás kőzetátalakításos öveinek 
nagyobb aktivitását a járulékos dolomit jelenlétével kapcsolhatjuk össze.

Egyes helyeken (pl. a Kislipót gerincén, a nagylipóti IV. táró szájá
nál) mutatkozó viszonylag magas (20—23 jut/h) aktivitások helyén a kő
zetben hidrotermális eredetű ibolya színű fluoritot találtunk. Ennek az 
ásványnak erősebb sugárzóképessége az irodalomból ismeretes.

HEGYSÉGSZERKEZETI KÖVETKEZTETÉSEK

A Mátrahegység sugárzási maximumai nem a környező lepusztulási 
üledékek területén, hanem a magmás törzsön jelentkeznek. A főtömeget 
alkotó tortonai piroxénandezitnek sugárzóelem-tartalma igen kicsi, tehát 
nem is várható, hogy a lepusztulás termékeinek felhalmozódási terüle
tein nagyobb feldúsulás jelentkezzék. A nagyobb aktivitású kőzetelő
fordulások (20—23 juv/h) mind az andezit nagyobb mélységekbe vezető 
hasadékain feljutott utóvulkáni anyagszolgáltatással állnak kapcsolatban. 
Ilyenek: a Világoshegy kálidús, cirkonos hidrotermalitja, a Bányabérc 
hidrotermális dolomitnyomokat tartalmazó szilikoandezitje, a Galyatető 
ÉK-i közelében levő Kövesorom kálitrachitszerűvé módosult kőzete, 
a Nagylipót hidrotermális érctelérei közelében levő sugárzó fluorit vagy 
a gyöngyössolymosi Kishegynek az andeziten áttört szarmata riolitja.
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Az előbb említett nagyobb aktivitású helyeket (összevont izoradiá- 
ciós térkép) olyan körrel köthetjük össze, amelynek belső területe a na
gyobb (14—19 ^r/h) aktivitású hegységrészeket foglalja magában, körü
lötte pedig többnyire kisebb (0— 13 juv/h) aktivitású részek helyezked
nek el. Szá d e c z k y -K a r d o ss  E. rám utatott a Mátrahegységnek óriási 
kalderához hasonló szerkezetére (Szá d e c z k y -K a r d o ss  — V id a c s  — 
V a r r ó k , 1959). A kaldera beszakadt központját a gyöngyösoroszi érc
bánya környékén tételeztük fel. Ha a sugárzási viszonyok a hegység 
vulkanológiájával összefüggésbe hozhatók, akkor a sugárzási maximu
mok topográfiai helyzete igazolni látszik ezt a felismerést. Eszerint a kal
dera mértani középpontját a gyöngyösoroszi ércbányától kb. 3 km-rel 
K-ebbre: a Nagy-Henc, Asztagkő, Nagybikk környékére tehetnők.

A Ny-i és középső Mátrában kevés, de kétségtelen bizonyíték (mély
ségből felhozott zárványok) igazolja a gránitos aljzatot, végeredményben 
a mélyből táplálkozó nagyobb aktivitású anyagok is a gránit-alap elem
társulásából származnak. A Mátra K-i részén olyan kiugró sugárzást, 
amilyen az említett nagy kaldera területén van, sehol sem észleltünk. 
I t t  a földtani adatok már nem gránitos, hanem triász képződményekből 
alkotott (mészkő, márga), s mélyebben talán kristályos pala alaphegy
ségre utalnak. A hegység K-i részét az aktívabb gránit-alaphegységű 
kaldera területétől nagy szerkezeti törésvonalak választják el.
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ÉTUDE RADIOGÉOLOGIQUE DE LA MONTAGNE
MÁTRA

par

A. V idacs

Les résultats des mesures radiologiques, exécutés en 1958—59 au 
cours de Texamen géologique complexe de la Montagne Mátra, relévent 
une corrélation causale avec les constatations du lévé géologique instru
mental, basé sur la pétrographie des formations respectives. En raison
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de Fédification géologique de la montagne, nous n ’avons prévu aucun 
enrichissement industriel en substances radioactives et n ’en avons pas 
trouvé non plus.

Pour Fobservation de la radioactivité nous avons employé un comp- 
teur Geiger—Müller du type UR—4M. Les observations ont été effec- 
tuées le long d’un réseau, ой ä chaque kilometre carré re vénáit 1,2 km 
de parcours. Le long des parcours, les mesures avaient lieu ä des inter- 
valles de 100 m. Ils ont été faits toujours sur la surface, en mettant, 
autant que possible, le compteur directement sur la surface nue de la 
roche.

Entre la carte géologique et la carte d'isoradiations il у a toujours 
une analogie de dessin (voir fig. 1—3.), parce que chaque roche caracté- 
ristique de la montagne a sa propre valeur moyenne de radiation.
Ces valeurs sont les suivantes:

1. Andésite „basaltique” la plus récente (T ortonien)........................  10 — 12
2. Andésite variable plus ancienne (T orton ien )....................................  12 — 14
3. Andésite altérée en kaolin (T orton ien )..............................................  13 — 15
4. Andésite silicifiée (T orton ien )................................................................ 14 — 16
5. Tuf rhyolitique ,,inférieur” (B urdigalien)........................................  14 — 16
6. Tuf rhyolitique ,,m oyen” (tuf dacitique) (Helvétien —Tortonien) 17 — 18
7. Lave rhyolitique (Sarmatien) .............................................................. 18
8. Rhyolite ä perlite (Sarmatien) ............................................................ 2 1 —22
9. Sable, grés, gravier (Oligocéne) ..........................................................  10

10. Marne sabíeuse, ,,Schlier” (Helvétien) ..........................................  9 — 11
11. Formations holocénes ............................................................................  8 — 9

Les valeurs de radiation ont été représentées sans mise en décompte 
de la radiation de fond d’une intensité de 7 a 8 ^r/h. Dans le cas ou 
les radiations de fond journaliéres ont été différentes, nous avons fait 
des corrections. Les échantillons des roches d'une activité plus accentuée 
ont été contrólés également ä kaidé d ’un compteur sensible ä lucarne 
d’observation terminale.

Dans Г andésite en quelques endroits isolés, la teneur en zircon, plus 
précisément celle en thorium, produit une radiation supérieure aux 
valeurs moyennes. L ’activité, en général, plus haute des roches rhyoli- 
tiques est atribuée ä la haute teneur en К. Mérne Factivitédes roches alte- 
rées augmente légérement, vu que les minéraux argileux qui se forment 
par la suite de Paltération puissent jouer le róle d’une substance absor- 
bant des éléments radioactivs. II est curieux que dans les zones de la 
métasomatose siliceuse la radiation est plus intense, bien que le matériau 
des filons hydrothermaux ait, lui-méme une valeur de radioactivité, 
beaucoup plus inférieure ä celle des roches encaissantes. Dans l’andésite 
silicifiée ayant une radioactivité plus intense on peut démontrer par un 
examen microscopique pour chaque cas particulier, des aggrégats de cris- 
taux dolomitiques menus, jaunes, jaune brunátre qui se trouvent dans
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des veinules d ’un remplissage quartzeux. Dans certaines portions, d ’une 
radioactivité relativement haute, de Tandésite ( 2 0  a 2 3  / г г / h )  on a trouvé 
de la fluorite violette d'origine hydrothermale.

Toutes les occurrences de roches d’activité plus intense sont en rela
tion avec la contribution postvolcanique, oú les poussées de magma se 
profitérent des fissures dans Tandésite qui conduisaient jusqu'ä des 
profondeurs relativement grandes. Si Гоп relie les points d ’activité plus 
intense ( 1 7  a 2 6  / г г / h )  il en résulte un cercle, la superficie intérieure de 
laquelle comprend les parties d'une radioactivité plus accentuée ( 1 4  a 
1 9  / г г / h )  de la Montagne, tandis qu'autour du cercle se situent des par
ties qui montre, pour la plupart, une activité moindre ( 6  a 1 3  / г г / h ) .  

E. Sz á d e c z k y - K ardo ss  a signalé la structure d ’effondrement de la 
Montagne Mátra qui ressemble a une caldére immense. Le bord méridio- 
nal de la caldére se trouve au-dessous de Tenveloppe sédimentaire de 
la Grande Plaine Hongroise, ce qui est dü ä des subsidences qui ont ей 
lieu ä plusieurs reprises. Les positions topographiques des maxima de 
radiation paraissent justifier cette reconaissance structurale. Les sub
stances de radioactivité plus intense, qui sont alimentées de sources pro- 
fondes, dérivent d’une association d’éléments du soubassement grani- 
tique.

Annexe IV. Carte synoptique d ’isoradiation de la Montagne Mátra. — 
Rédigée par A. V id a c s .

РАДИОГЕО ЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОР МАТРА
А. ВИДАЧ

Результаты радиологических измерений, произведенных в 1958—59 гг. 
в связи с комплексным геологическим исследованием гор Матра, показы
вают логичные взаимосвязи с установлениями детального инструменталь
ного геологического картирования, обоснованного на петрографии соот
ветствующих образований. Судя по геологическому строению горного соору
жения, промышленного обогащения радиоактивных веществ мы не ожидали 
и не обнаружили.

Для измерения радиоактивности мы пользовались счетчиком Гейгера- 
Мюллера типа УР—4M. Измерения производились вдоль линий такой сети, 
из которой на каждый квадратный километр приходился маршрут обхода 
протяженностью 1,2 км. Вдоль маршрутов измерения выполнялись через 
каждые 100 м. При этом они производились всегда на поверхности посред
ством наблюдательного прибора (развертывателя), положенного по мере 
возможности непосредственно на обнаженную поверхность породы.

Между геологической картой и изорадиационной картой имеется 
обычно сходность в рисунке (см. рис. 1—3.), так как каждая характерная 
порода горного массива имеет определенную среднюю величину радиации. 
Такими являются:
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7. Самый молодой „базальтовый” андезит (тортон).........  10— 12
2. Более древний, изменчивый андезит (тортон)..................  12— 14
3. Каолинизированный, разложенный андезит (тортон) .. 13— 15
4. Окремнелый андезит (тортон)..............................................  14— 16
5. „Нижний” риолитовый туф (бурдигальский ярус)........  14— 16
6. „Средний риолитовый туф” (дацитовый туф) (гельвет-

тортон).............................................................. '......................... 17— 18
7. Риолитовая лава (сармат) ..................................................  18
8. Перлитовый риолит (сармат) ..........................................  21—22
9. Пески, песчаники, гальки (олигоцен) ..............................  10

10. Песчанистый мергель, „шлир” (гельвет)..........................  9— 11
11. Голоценовые образования ....................................................  8—9

Величины радиации были изображены без отчисления фона интен
сивностью 7—8 микрорентген/ч. При различных суточных радиациях 
фона была применена коррекция. Образцы пород, располагавших чрез
мерно высокой активностью, были проверены также посредством лабора
торного счетчика с конечным окончиком.

В андезите, в некоторых изолированных местах содержание циркона, 
точнее тория, вызывает радиацию с интенсивностью, превышающей сред
ние величины. Всеобще наблюдаемая большая активность риолитовых 
пород обусловлена, по нашему, высоким содержанием калия. Активность 
разложенных пород тоже увеличивается немного, так как образующиеся 
глинистые минералы могут играть роль вещества, адсорбирующего радио
активные элементы. Интересно, что в зонах кремнистого метасоматоза 
излучение сильнее, хотя у материала самих гидротермальных жил вели
чина радиоактивности гораздо ниже, чем в окружающих породах. В более 
радиоактивном, окремнелом андезите, в заполненных кварцем жилочках, 
при изучении их под микроскопом, во всех случаях можно найти группы 
мелких, желтых, коричнево-желтых доломитовых кристалликов. В неко
торых сравнительно высокорадиоактивных (20—23 микрорентген/ч.) пор
циях андезита найден фиолетовый флюорит гидротермального происхож
дения.

Находки пород с высокой радиоактивностью связаны, все без исклю
чения, с поствулканическими приносами материалов, поднявшихся по 
уходящим в большие глубины трещинам андезита. Связывая между собой 
точки со сравнительно высокой радиоактивностью(17—26микрорентген/ч.), 
можем получать такой круг, внутренняя площадь которого включает 
участки с повышенной радиоактивностью (14—19 микрорентген/ч.), а 
кругом расположены в большинстве случаев более слабо радиоактивные 
участки (6—13 микрорентген/ч.). Э. Са д е ц к и -К а р д о ш ш  указал на 
срывчатую структуру гор Матра, напоминающую огромную кальдеру. 
Вследствие срывов, южный борт кальдеры находится под молодым осадоч
ным покровом Большой Венгерской Низменности. Топографическое поло
жение максимумов радиации доказывает, по-видимому, правильность 
опознавания этой структуры. Питаемые из больших глубин, более высоко
радиоактивные вещества происходят из ассоциации элементов гранитового 
основания.
Приложение IV. Общая изорадиационная карта гор Матра. — Составил 
А. ВИДАЧ, I960 г.


