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GEOKÉMIAI MÉRÉSEK A MÁTRAHEGYSÉGBEN, 1962

( I . .  I I . ,  I I I .  sz. melléklettel) 

ír ta : Gedeon Arzén

A geokémia törvényein alapuló kutató  eljárásokat 1955 óta alkalm az
zuk a M átrahegységben érckutatási céllal. E közleményben a hidrogeokémiai 
és a talajgeokémiai ku tató  módszerrel szerzett újabb tapasztalata inkat ismer
tetem .

Hidrogeokémiai mérések

I/ 1955—1958 években hidrogeokémiai felvételező munkát végeztünk a 
Mátrahegységben. E vizsgálatok tudományos és gyakorlati eredményekkel 
jártak  (Gedeon 1957). M egállapítottuk, hogy a patakvíz fémion tarta lm át vi
szonylag rövid távolságon elveszti. K ialakíto ttuk a hidrogeokémiai felvétele
zés módszerét, mely a hazai viszonyoknak megfelel. A kialakított ku tató  mód
szerrel végzett felvételezéssel 12 anom áliaterületet m utattunk  ki (Gedeon és 
tsai 1959).

II /  1962 évben ellenőrző és kiegészítő felvételezést végeztem. A felvétel cél
jai a következők voltak:

az 1955 — 1958. évi felvétel anomáliaterületeinek ellenőrzése;
az 1955—1958. évi felvételező m unka a la tt megismert, de ellenőrzésre
nem került (és éppen ezért még nem közölt) anomáliák megvizsgálása;
az előző felvételezés a la tt száraznak ta lá lt patakok mérése.
A felvételi m unkát 1962-ben, téli időszakban végeztem. A m unka ered

ményeképpen a felvételi térképen 15 anom áliaterületet jelölhettünk ki.
Az 1962. évi felvételi térképet (I. sz. melléklet) a korábbival összehasonlítva 

a következőket állapíthatjuk meg:
a)  Négy anom áliaterület (az 5., 9., 14. és a 15.) kiterjedése nem változott.
b) K iterjedésében csökkent két anomália (a 4. és a 6.) területe. A 4. 

területen a Nyikom patak  esetében a korábbi anomáliát felszíni nyom sem 
tám asztja  alá. A 6. területen a Hullavölgyi patakban, mely most szintén nega
tívnak bizonyult, gyakran kvarcgörgetegek is láthatók. Ez utóbbi esetben a 
víz és a fémionforrás közti kapcsolat arányának változása okozhatja az eltérést.

c) Területileg növekedett 5 anom áliaterület (a 12., 13.,11., 7. és a 8. te rü 
let). Az egyes helyekhez a következő megfigyelések tartoznak: a 12. területen
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a Jegykő patak  a gyöngyösoroszi bányaterület déli reménybeli területén fo
lyik. A patak  alsó szakaszán található a vereskői telérrendszer, mely korábban 
külszínközeli földtani kutatás tárgyá t képezte és ez a telérrendszer érctartal
m át nem talá lta  műre valónak. Ennek eredményével egybehangzóan a hidrogeo- 
kémiai felvételezésnél sem kaptunk anom áliát ezen a szakaszon. A patak kezdő
ágaiban mutatkozó anomália így külön figyelmet érdemel, m ert újabb hasznos 
ércelőfordulás feltárásának lehet kiinduló pontja.

A Komlós patakon (13. anomália) a korábbi felvételezés három rövid ano
máliaszakaszt adott. A kedvező viszonyok között végrehajtott 1962. évi fel- 
vételezésnél az anomália okozóját sikerült jobban behatárolni, a patak eredeténél. 
E szakasztól kezdve a patak  mentén végig találhatók telértörm elék-darabok, 
így a korábbi három anomália a hordalék hatásának tu lajdonítható. A Komlós 
patak  eredete tá ján  található anomália feltételezhetően a Mátraszentimrétől 
Asztagkőig terjedő érces övezet egyik középső indikációja. Az övezet északi 
részén a m átraszentimrei előfordulást m ár feltárták ; a déli részen — az asz- 
tagkői bánya mélyebb szintjein — egyelőre gyengébb érces nyomok adódtak, 
így  a közti terület behatóbb vizsgálata indokolt.

A 11. anom áliaterület új része a kedvezőtlen körülmények anomália
eltüntető  hatásának szemléltetésére alkalmas. E területen az előző felvétele
zést 1958 június havában végeztük, igen csapadékos, vízbő időszakban. A 
Nyírjes- és Névtelen-folyáson akkor nem jelentkezett az anomália. Később 
a Nyírjesbércen, m ajd a Névtelenbércen is a földtani felvételezés jelentős 
ércesedést tá r t  fel. Az ércesedést a nyírjesbérci talajgeokémiai felvételezés is 
k im utatta . Ezen ismeretek birtokában 1960 őszén, hosszabb száraz időszak 
végén, módszertani célból ismét megvizsgálva a patakok eredetét, a bánya
víztől nem szennyezett szakaszon sikerült kim utatni az anomália jelenlétét. 
Hasonlóképpen fém tartalm únak bizonyult a nyírjesi 1. sz. táró  mellett fakadó 
forrás vize is. Az anomália eltűnését az i t t  jól záró talajréteg m iatti lassú oldó
dás, másrészt a sok csapadék m iatti hígulás okozza. 1962 év nyarán a ta la j
geokémiai mérések kiterjesztése kapcsán az Aranybánya-folyás mentén meg
vizsgált két forrás vize is nehézfém tartalm únak bizonyult (ez az adat a folya
m atban levő talajgeokémiai felvételezés szám ára is igen fontos, mert az elfedett 
ércesedés első igazolása). Általánosságban e területrészen szerzett tapasztala
taink azt m utatják, hogy a források vizének vizsgálatát is célszerű elvégezni 
(ezt korábban eszköz hiánya m iatt nem tettük), mert vannak esetek, amikor 
egyedül ezek szállítják felszínre az oldott nehézfémionokat.

A 7. területen, a Sárkánygödri patak  környékén, újabb nehézfémtartalmú 
patakszakaszok váltak ism ertté. A Tilonka patak (8. terület) mellett mind 
Ny-ra, mind К -re sikerült újabb anom áliákat kim utatni. Ezek az újonnan 
megismert ágak a korábbi felvételezésnél szárazak voltak.

d) A felvételezés során négy új anom áliaterületet jelöltünk ki ( 1 2 . ,  3. 
és a 10. terület). Az egyes anomáliaterületekhez a következő megjegyzések 
fűzhetők: a Fenyves patak  (1. terület) 100 méter hosszúságon át növekvő 
fém tartalm at m utato tt, a patak  medrében opálanyagú hordalékot találtunk; 
a 2. és 3. területen, a Csertő és a Madarász patakon a korábbi, kérdésesnek 
tek in te tt anomáliát az új felvételezés igazolta; a 10. területen a Csukás patak 
oldalágai a mátraszentimrei telérrendszer Komlós patak felé eső folytatását 
jelzik.
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e) A korábbi anomáliák közül nem igazolódott a Tekeres pataki (16. 
terület). E helyen gyenge oldódási viszonyok jellemezhetik a körülményeket, 
m ert az 1960-ban végrehajtott ioncserés vizsgálat során a gyanta színképelem
zésénél ezüst- és ólom-nyomot sikerült k im utatni (Gedeon 1961b). így  a szok
ványos felvételezési eljárás negatív eredménye ellenére is indokolt e terület 
fokozottabb megfigyelése.

A hidrogeokémiai felvételezés alapján a módszerre és a területre  nézve 
a következő általános megfigyelések adódtak:

1. A patakvíz nehézfém ion-tartalm át rövid távolságon elveszti.
2. A felvételi m unkára műszaki szempontból a legmegfelelőbb a téli 

évszak. A hóval boríto tt térszín a föld belső melegének hatására  aránylag 
kevés vizet szolgáltat a patakokba, de minden patakm ederben található  víz. 
A lassú olvadás kedvező a kioldás szempontjából is, mert a víz jobban beszi
várog a talajba, m int pl. zápor esetén. A munkakörülmények természetesen 
sokkal nehezebbek, ezért a felvételi munka teljesítménye csökken.

3. Fontos a források és vízszivárgók vizsgálata, mert sokszor csak ezek 
indikálják az elfedett ércesedést.

4. Az anomális jellegüket elvesztett patakok (4., 6. és 16. terület) mentén 
is javasolható a behatóbb földtani vizsgálat, mert feltételezhető, hogy a víz 
és a fémionforrás érintkezése igen rossz. Ilyen esetre példaként szolgálhat 
M átraszentimre, ahol csak egy ponton kaptunk igen gyenge anomáliát, mégis 
igen dús telért re jte tt a föld mélye. Természetesen itt  a feltárás alapját ké
pező felszíni indikációk igen figyelemre méltók voltak.

5 . Az észak-mátrai anomáliák — a 2., a 3. és az 5. terület — véleményem 
szerint komoly figyelmet érdemelnek. Mint a földtani felvételezésből ismeretes, 
a Mátrahegység általános dőlése D-i irányú és ezért az ércet hordozó idősebb 
andezit az északi törések mentén a felszínhez közelebb kerül. Ezek az anomáliák 
így re jte tt ércesedéseket indikálhatnak. A 7. és 8. területen m utatkozó anomá
lia üledékes feküképződményeket is ért hidrotermális folyam atokra, vagy 
agyagásványok ionadszorbeáló tulajdonságára utalhat.

I I I /  Az 1955 évben végzett hidrogeokémiai felvételezés során a természe
tes eredetű fém tartalm at szállító patakok közül elsőnek a Nagylápafolyást 
ism ertük meg. Mivel a fém tartalom  változása a patak  egy szakaszán a mes
terséges szennyezési kísérlethez hasonlóan alakult (Gedeon 1957), továbbá a 
pa tak  egy szakaszán a fém tartalom  növekedett (ami hosszabb szakaszon tö r
ténő anyaghozzáadásra utal), a Nagylápafolyás alkalmasnak m utatkozott a 
vízben szállított fém tartalom  és az időjárás közötti összefüggés tanulm ányo
zására. A mérés elvégzéséhez a patak  mentén m intavételi állomásokat jelöl
tünk  ki, hogy a méréssorozat folyamán az adatok egyöntetű eredete biztosítva 
legyen. A méréseket a következő időpontokban végeztük:

2 9 He
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А И. sz. mellékleten a távolság függvényében ábrázoltam  az egyes mérési 
pontokban m eghatározott összes nehézfém tartalm at gam m a/liter egységben. 
A m eghatározást difeniltiokarbazon (ditizon) széntetrakloridos oldatával vé
geztem, és az együtt mért cink-, réz- és ólom tartalm at cinktartalom ként adom 
meg. A II. sz. mellékleten ábrázolt diagramokon a kijelölt vizsgálati pont 
szám át csak akkor tün tettem  fel, ha a mérést az adott napon az illető helyen 
végeztem. A XXIII. mérési pontban a m ért nehézfém tartalm at számértékkel 
akkor közlöm, ha az a kim utatási határnál — 0,3 gam m a/liter — nagyobb 
volt. A diagramon ezenkívül feltüntettem  a mérést megelőző időszak csapadék
adatait. Az adatok a parádsasvári csapadékmérő állomásról származnak és 
mm csapadékegységben ábrázolják a lehullott esőt. A patak  VI. pontjánál 
mértem a patak  vízhozamát is.

A mérésekből a következő következtetéseket lehet levonni:
A patak  vízbőségének változása az észlelt legkisebb és legnagyobb víz

bősége között tizenegyszeres, ugyanakkor a vízben oldott nehézfémionok — 
patak  mentén mért — legnagyobb koncentrációjának változása háromszoros.

A fenti két megállapítás összevetéséből az következik, hogy a vízbőség 
változása az adott körülmények közt az anomáliát döntően nem befolyásolja. 
Ugyanakkor említést érdemel, hogy a patak  által szállított fémmennyiség nagy 
vízbőségnél sokszorosa a kis vízbőségnél szállítottnak.

A mérést megelőző csapadékviszonyokat és az észlelt legnagyobb koncent
rációt vizsgálva azt az általános megállapítást tehetjük, hogy csapadéksze
gény időszakban a koncentráció növekszik. Az esős időszak elején rögtön nem 
jelentkezik a koncentráció visszaesése. Ez feltehetően az ércelőfordulás kör
nyezetében kialakult te líte tt oldat kiszorítással egyidejű tágulásával magya
rázható. A csapadékosabb időszakot viszont késéssel követi egy fémszegényebb 
szakasz (pl. 1955. X II. 27. és 1956. III . 2.). Ekkor feltehetően az előbb em lített 
kiszorítás és az erősebb vízáramlás m iatt az egyensúlyi viszonyok még nem 
álltak teljesen helyre. A nagyobb vízbőség az anomália távolsági kiterjedése 
szempontjából előnyösebb, mert ilyenkor általában hosszabb patakszakaszon 
észlelhető a víz nehézfémtartalma. Ezt a jelenséget az adszorpciós felület és 
a vízmennyiség arányának változása okozza, mert a patakvíz fémionmente
sítését a patakm eder ionadszorpciójának tulajdonítjuk.

Talajgeokémiai mérések

1958 — 1962 években talajgeokémiai felvételező m unkát végeztünk a nagy- 
lipót — nagylápafői területen (Gedeon 1959, 1960, 1961a). A m intákat szel
vények mentén egymástól 10 m-es ponttávolsággal gyűjtö ttük , mintegy 20 — 
40 cm mélységből.

A begyűjtött földmintákat megszárítottuk, majd vasmozsárban durván porítottuk, míg 
az maradék nélkül átment a 2 mm-es lyukbőségű selyemszitán. Ezután a minta egy részét por
celán mozsárban addig porítottuk, míg maradék nélkül áthullott a 0,2 mm-es lyukbőségű selyem
szitán. Az így előkészített földmintákból egy meghatározáshoz 1 g-ot mértünk be, és 5 ml 1:7 
hígítású salétromsavval félórán keresztül forrásban levő vízfürdőben főztük. A kilúgozott 
nehézfémt art alom a kémcsőbe helyezett szűrőcsőbe szívódik fel, lehűlés közben. A talajminta
oldathoz hígítás után tompító oldatot adagoltunk a savasság csökkentésére, majd a nehézfém- 
tartalmat széntetrakloridban oldott ditizonnal meghatároztuk.
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Az együttesen meghatározott Zn-, Pb- és Cu-tartalmat cinkben kifejezve 
adtuk meg. (A III. sz. mellékleten a mintavételi pontok egyúttal 0—100 g/t 
cinktartalmat is jeleznek. A szelvények mellé húzott minden újabb párhuza
mos vonal további 100—100 g/t nehézfémtartalmat jelöl.)

A m intagyűjtést 1958 évben a KL, A, B, D, E szelvényeken (III. sz. 
melléklet) végeztük el. A Nagylipót oldalában kapott, igen nagy mérőszámú 
anomáliák eredetének és elterjedésének vizsgálatára az 1959. évben a J , H, 
F, C, Z, Y, X, U, T és S szelvényeket fektettük le. A feldolgozás során az X, 
U, T szelvényeken kapott anomáliák az e dolgozat elején részletesen ism erte
te t t  Nagylápafolyás szomszédságába estek. A k im utato tt anomáliák össze
tartozásának tovább vizsgálatára 1960 évben a PA, PB, PC, PD, PE  és PF  
szelvények mentén gyűjtö ttünk  m intákat. Az így kialakult anomáliakép tisz
tázására 1961-ben a fém tartalom  függőleges irányú eloszlásának vizsgálatát 
tűztük  ki célul. Ezért a hegyoldalban kézi erővel, a patak  közelében gépkocsira 
szerelt berendezéssel fúrásokat m élyítettünk. A területen 1962-ben további 
fúrásokat készítettünk (14 — 27. sz. fúrás). Az 1. sz. fúrásban 4,65 m mélység
ből a fúró kalcitdarabokat hozott a felszínre. A kalcitban galenitkristály is 
látható  volt. E közvetlen eredményt nyújtó fúrás után, tervünknek megfe
lelően, lem élyítettük a többi fúrást is, hogy a függőleges anomália és a telér 
közti összefüggésre tapasztalatokat szerezzünk.

A minták feldolgozását a fejezet elején ismertetetthez hasonlóan végeztük. Az őrlést 60 
mikron sz eme senagy ságig végeztük, tekintettel a színképelemzésnél szükséges nagyobb mértékű 
homogenizálásra. A minták színképelemzését «Tobin et Yvon gyártmányú spektográffal végez
tük. A gerjesztést szaggatott polarizált váltóáramú ívvel, ahol ívelés: szünet = 1:1, 10 amper 
rövidzárási áramerősséggel végeztük. Az ív gyújtása a feszültség-maximumban történt. A minta 
a + elektródban volt; mind a hordozó, mind az ellenelektród 99,99% tisztaságú alumínium. 
A felvételek Agfa UV lemezzel történtek. Az előhívó különleges összetételű fenidon hívó. Elő- 
hívási idő 3 perc, előhívási hőmérséklet 20 C°. Elemző vonalak Pb 2833 Á, Zn 3345 Á.

A cink- és az ólomtartalmat g/t-ban fejeztük ki. A fúrási mintáknál a 
több nagyságrendre terjedő értékváltozásra tekintettel, a mért értékeket lo
garitmikus léptékben ábrázoltuk a mélység függvényében.*

A jellemző megfigyeléseket az alábbiakban foglalom össze:
Az 1. sz. fúrás sikere u tán  a Földtani Intézet Mátrahegységi K utató  

Osztálya a fúróponton keresztül kim etszette a hegyoldalt és a metszet aljában 
feltárta  a telért. I t t  a telér mintegy 2 m vastag volt, 300° irányban haladt, 
és 85°-os dőléssel a Nagylápafő felé dőlt. A 2. sz. lápafői ku tató táró  a telér 
csapás vonalát hosszabb szakaszon követte. A kis pillérmagasság és a kisfokú 
dőlés m iatt a táró  alaprajza gyakorlatilag megegyezik a felszínre ve títe tt telér- 
nyomvonallal. (A III . sz. melléklet a fúrásokon kívül ezt a nyom vonalat is 
feltünteti.) Az 1., 2., 3. és5 .sz . fúrások azzal jellemezhetők, hogy az ólom- és 
cinktartalom  nagyjából párhuzamos lefutású. Az ólomtartalom  1000 g/t 
körül ingadozik, a cinktartalom  általában valamivel nagyobb. (A 4. sz. fúrás 
a szálbanálló kőzet közelsége m iatt kismélységű.) A 6. és 8. sz. fúrás már te- 
lértől távolinak m utatkozik, mindkét fémre nézve a koncentráció 100 g/t 
körül van. Hasonló a 9. sz. fúrás is, de ez csak 1,5 m-re mélyült a 4. sz. fú
rásnál em lített ok m iatt.

* Az így kapott diagramokat nem közlöm, ezek az Országos Földtani Adattárban levő 
1963. évi jelentésemben megtalálhatók.
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Az anomália-udvar szemléltetésére a domborzat lefutását ábrázoló m et
szetben elhelyezett, függőleges menti nehézfémeloszlási görbéket m utatok be. 
Az 1. ábra a 6., 1., 7. sz. fúrásokon keresztül húzódó szelvényt ábrázolja. Mint 
már ism ertettem , az 1. sz. fúrás ,,telibe ta lá lta ” a telért. Összehasonlítva a 
cink- és az ólom tartalom  görbéit, látható, hogy a telér feletti 4 m-es szakaszon 
és az a ttó l távolabb, magasabb térszínen m élyített fúrásban nem különböznek 
lényegesen. Lejtőirányban (a telér alatt) viszont az ólom tartalom  hamarosan 
visszaesik, míg a cinktartalom  jelentős. E megfigyelésekkel összhangban szel- 
vónyirányban az f6 fúrás felett 26 rn-re, a PE 22 pontban, felszínközeli m intá
ban 100 g /t körüli ólom- és cinktartalm at találtunk, míg lejtőirányban az f7 
fúrástól 24 m-re, a PD 23-as pontban, 100 g /t ólom- és többszáz g/t cink tartal
m at észleltünk.

Hasonló ábrákat szerkesztettem a 12., 13. (2. ábra), 11. és 10. sz. fúrásokon 
keresztül (3. ábra). E patakm entén húzódó szelvény, melynek két végét ábrá
zolja a 2. és 3. ábra, útmutatást ad a területen folyó további kutatásokhoz.

A 2. sz. lápafői ku tató táró  a kis pillérmagasság m iatt a T és U vonal kö
zött a törm elékrétegbe ju to tt. A ku tató táró  4. sz. fúrásunk közelében haladó 
szakaszának extrapolálása alapján került kitűzésre a 3. sz. kutató táró . E 
táró  47 m hosszúságban haladt előre ésnem  harántolta  a telért. 12., 13. és 11. 
sz. fúrásaink a telértől távolabb vannak, a cinktartalom  néhányszáz g/t, az 
ólom tartalom  100 g/t körül ingadozik. Ezekkel ellentétben a 10. sz. fúrásban 
szembetűnő, hogy az ólomtartalom  az 1000 g /t-t is túllépi, míg a cinktartalom  
i t t  kisebb, néhányszáz g/t értékű. E fúrás tehát telérközelben halad. Az érté
kelést igazolja a 2. sz. ku tató táró  utolsó szakaszának iránya is, mely a 10. 
sz. fúrás felé m utat.

Ezzel összhangban a Nagylápafolyáson régebben végzett ismételt méré
sek során azt tapasztaltuk, hogy a patak  mentén kijelölt 5. és 6. hidrogeoké- 
miai észlelő állomás közötti szakaszon a fém tartalom  erősen növekszik. E 
szakaszon a patak  fém tartalm a többszöröse annak, m int am it pl. a nagyli- 
póti ku tató tárókban  észleltünk. A 6. mérési pont melletti jobb szivárgóban 
található a maximális fém tartalom.

A PF  szelvényen található, legmagasabban fekvő anom áliát is megvizs
gáltuk. Az i t t  m élyített 26. sz. fúrásban lefelé csökkenő fém tartalm at kaptunk. 
I t t  talaj beli helyi feldúsulás valószínű. A 27. sz. fúrást a Lápafolyás eredő sza
kaszának vizsgálatára telepítettük. I t t  is lefelé csökkenő fém tartalm at tapasz
taltunk .

Megkíséreltük a nehézfémek függőleges eloszlásának vizsgálatát az A és 
В szelvény m űút felőli végénél. Az itten i anomáliák a fúrások készítésének 
idején igen reményteljesek voltak, m ert a 2. sz. ku tató táró  kezdő szakaszának 
iránya, az itteni pillérmagasságot figyelembe véve, a lápafői telér áthaladását 
valószínűsítette. A 14., 15., 16. sz. fúrások erősen elbontott kőzetbe mélyültek 
és csekély fém tartalm at m utattak . A 17., 18., 19., 20. sz. fúrásokban 10 g/t 
körüli ólom tartalm at találtunk. Viszont figyelmet érdemel, hogy a 19. és 20. 
sz. fúrás alsó szakaszán 1000 g/t cinktartalm at észleltünk, az egyébként 100 
g/t cinktartalom m al szemben. Az eddigi adatok az ok közelebbi becslésére 
még nem elegendők. A 21., 22., 23., 24., 25. sz. fúrásokkal az E szelvényen ész
lelt igen nagy mérőszámú anomáliát vizsgáltuk meg. A terü let szomszédságá
ban halad ugyan a parádsasvári altáró, de ebből szorosabb következtetést



Geokémiai mérések a Mátrahegységben 343

áb
ra

. 
A

 n
eh

éz
fé

m
ta

rt
al

om
 e

lo
sz

lá
sa

 a
z 

f6
, 

fi
 é

s 
f7

 s
z.

 f
úr

ás
ok

 s
ze

lv
én

yé
be

n 
(T

 =
 t

el
ér

 h
el

ye
) 

F
ig

. 
1.

 H
ea

vy
 

m
et

al
 l

og
gi

ng
 o

f 
bo

re
-h

ol
es

 f
6,

 f
l 

an
d 

f7
 

(T
 =

 lo
ca

ti
on

 o
f 

th
e 

lo
de

)



344 GEDEON A.



Geokémiai mérések a Mátrahegységben 3 45



3 4 6 GEDEON A.

részben távoli elhelyezkedése, részben a legalsó fúrásnál is 110 m-rel mélyeb
ben fekvő volta m iatt levonni nem lehet. E fúrásokat a völgy felé haladva 
növekvő fém tartalom  jellemzi. Az ólomtartalom  100 g/t körül ingadozik, a 
cinktartalom  valamivel nagyobb. Érdekességként kell megemlíteni, hogy 
2 — 2,5 m mélyen húzódik egy nagyobb fém tartalm ú szint, a la tta  — felette 
kisebb értékeket találunk. H a ezen a területrészen telérre gondolunk, úgy 
annak csapását valószínűleg az anomáliák legmagasabb térszíni megjelenése 
környékén kereshetjük. A másik lehetőség olyan érchintéses mező, amilyen 
pl. a Parádsasvári táró ,,400-as” vágatának elején vált ismeretessé.

Talaj geokémiai kutatásaink eddigi tapasztalatai a következőket m u ta tjá k :
1. A felszínközeli felvételezést ^_ánylag sűrű m intavételi közzel (10 m) 

kell végezni teléres előfordulás kutatasa  esetén.
2. A talajgeokémiai felvételező munka második és szükséges lépése a 

függőleges fémeloszlás tanulmányozása.
3. A talajm inták cinktartalm a nagyobb területű anomáliaként jelentke

zik, a cinkionok nagyobb migrációja m iatt.
4. Az ólomtartalom megnövekedése a telér közvetlen környékén jelent

kezik, az igen meredek térszín ellenére is.
5. K utatási módszerünkkel több m vastagságú talajréteggel fedett, ipari 

jelentőségű kalcitos —szfalerites — galenites telért derítettünk  fel.

A mátrahegységi geokémiai kutatások további feladatai a Földtani 
Intézet feladatainak megfelelnek. A hidrogeokémiai felvételezés során megis
mert különböző anomália területeken a talajgeokémiai felvételezéstől várha
tunk kiegészítő adatokat. A vizsgálatok hosszú időt igényelnek és két fő célt 
segítenek m ajd elő. Egyrészt reményünk lehet ipari jelentőségű eredményekre, 
másrészt a mátrahegységi ércesedés genetikájához remélünk hasznos adatokat. 
Mindkét feladatot az Intézet Mátrahegységi K utató  Osztályával együttm űköd
ve kívánjuk megoldani.
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METALLOMETRIC SURVEY OF TH E MÁTRA MTS, 1962

by
A . G e d e o n

Metallometric survey has been carried out in the M átra Mts.
The hydrogeochemical survey has led to the following scientific and prac

tical results:
1. The brook water looses its ionic heavy metal content over a short dis

tance.
2. The study of springs and seepages is of great importance.
3. The purpose of hydrogeochemical survey is detecting of anomalies 

and tracing of their contours.
4. The most favourable season for hydrogeochemical survey is the winter.
5. The anomalies in the Northern M átra require a more detailed investi

gation.
6. Serial measurements carried out on a natural anomaly have shown th a t 

the concentrations of heavy metal ions are not considerably influenced either 
by atmospheric precipitations or by seasonal changes.

Results of metallometric survey of soils:
1. Soil geochemistry is a serviceable tool for detailed studies on the 

field of hydrogeochemical — or general geological — mapping.
2. The first step in the survey is the analysis of near-surface samples.
3. The second step is the analysis of the vertical distribution of heavy 

metal ions.
4. From changes in zinc and lead content, one can infer the proxim ity 

of the lode.
5. A calcitic — sphaleritic — galenitic lode of industrial value covered with 

several m thick soil has been detected by this method.

Inset plate I. Metallometric survey of the drainage system of the Mátra Mts. 
— Constructed by A. G edeon, 1962.
Explanation: 7. stream with 0,3 y j \  > heavy metal content, 2. stream with 0,3 y/1 < heavy 
metal content, 3. brook with industrial impurities, 4. area of anomaly detected in 1962, 5. area 
of anomaly detected during 19 5 5 -5 8

Inset plate II. Relationship between the heavy metal content in the brook 
Nagy láp afoly ás and the meteorologic conditions. — Constructed by 
A. Gedeon, 1962.
Inset plate III. Layout of the prospects in the area of Nagylápafő. — Con
structed  by A. G edeon, 1962.
Explanation: 1 —6. heavy metal content of sampling points in g/t. — a = bore-hole,
b = exposure, c = prospecting gallery
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМ ЕРЕНИЯ В ГОРАХ*МАТРА В 1962 Г.

А. ГЕДЕОН

В горах Матра были проведены прикладно-геохимические съемки. 
Гидрогеохимические съемки привели к следующим научным и практи
ческим результатам:

7. Вода ручья потеряет на коротком расстоянии содержимые в ней 
ионы тяжелых металлов.

2. Изучение источников и просачиваемых из почвы вод имеет важное 
значение.

3. Гидрогеохимическая съемка носит оконтуривающий и предупреди
тельный характер.

4. Для гидрогеохимической съемки наиболее благоприятным време
нем года является зима.

5. Аномалии Северной Матры требуют более тщательного изучения.
6. Серийные измерения, произведенные на одной из естественных 

аномалий, показали, что на концентрации ионов тяжелых металлов не 
оказывают значительного влияния ни условия атмосферных осадков, ни 
сезонные изменения.

Итоги геохимической съемки почвы сводятся к нижеследующему:
7. В области гидрогеохимической — или обзорной геологической 

— съемки, геохимия почв может быть использована для детальных иссле
дований.

2. Первым шагом поисковых работ является анализ приповерхностных 
проб.

3. Вторым необходимым шагом является изучение вертикального 
распределения тяжелых металлов.

4. Изменения в содержании цинка и свинца позволяет судить о бли
зости жилы.

5. При помощи рассматриваемого метода автором была выявлено про
мышленная кальцито —сфалерито —галенитовая жила, перекрытая поч
венным покровом мощностью нескольких метров.


