AZ ARANY ÉS EZÜST
GEOKÉMIAI
HÁTTÉRÉRTÉKEI AZ ÁRTÉRI
ÜLEDÉKEK ALAPJÁN
Hazánk felszínének földtani felépítését több —különböző
léptékű — áttekintő, egyes tájegységeit számos részletező
térkép mutatja be. Egységes geokémiai térkép azonban
sokáig nem készült: az érckutató munkákhoz kapcsolódóan
csak nagyon kis területeket (1 0 -3 0 km2) fedtek le. Az utóbbi
években előtérbe került feladatok (környezetvédelem),
megkívánják az egyes elemek természetes eredetű háttér
koncentrációinak ismeretét.
1991-95 között a Magyar Állami Földtani Intézetben
készítettük
el
Magyarország
első
geokémiai
térképsorozatát. Ebből a kis mintázási sűrűségű felvételből
megismerhetjük számos nyomelem jellemző háttér
(alapszint) értékeit, amelyek a legkülönbözőbb hazai
kutatásokban referencia jelleggel szerepelhetnek. Ily
módon segítheti a földtan — pontosabban: a geokémia — a
talajokban és általában a környezetben
megismert,
esetenként meglehetősen nagy koncentrációk értelmezését
és megítélését. E munka számos olyan Au- és Ag-adatot is
eredményezett, melyeknek ugyan közvetlen nyersanyag
kutatási jelentősége nincs, de megadják e nemesfémek
magyarországi alapszint értékeit és elősegítik a részletesebb
felvételek értelmezését.
Az Intézet e munkája kapcsolódott két, a Föld geokémiai
térképének
elkészítését
célzó
nemzetközi
együttműködéshez (IGCP 259-es és IGCP 360-as
projektumok), és támaszkodott a nyugat-európai földtani
intézetek (WEGS ill. FOREGS) geokémiai térképezési
elképzeléseire.
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A1 ORSZÁGOS GEOKÉMIAI FELVÉTEL
ELVI ALAPJAI

Ahhoz, hogy az ország területére megbízható geokémiai
térképeink legyenek, vagy nagyon nagy mintázási sűrűségre
kell törekednünk, vagy olyan anyagot (közeget) kell
találnunk, amely nagy területek felszíni képződményeinek
átlagos összetételét jellemzi. A geokémiai térképsorozat
elkészítéséhez ez utóbbi megközelítést választottuk. 196,
egyenként kb. 350 km2 nagyságú vízgyűjtő területeket
jelöltünk ki, s a kifolyási pontokon 0 -1 0 illetve 50 -6 0 cm
mélységben mintáztuk a finomszemű ártéri üledékeket
(Darnley, 1990, 1991; Bolviken et al., 1990; Demetriades et
al., 1990; Darnley et al., 1995). Eredményeinket ú.n.
folttérképeken ábrázoljuk, amelyeken az egyes mintavételi
pontokhoz az adott vízfolyások vízgyűjtő területeit
rendeltük hozzá (1. ábra).
A felszíni mállás során egy adott vízgyűjtő terület minden
pontjának, azaz az ott található kőzetnek, az abból
képződött talajnak nagyjából azonos esélye van arra, hogy
anyagát elhordja a víz. A felszíni képződmények a
hordalékban
természetes
módon
átlagolódnak.
Vízgyűjtőről vízgyűjtőre haladva az ártéri üledékek
összetételének változásából következtethetünk a földtani
felépítésre, az esetleges nehézfém-szennyezettségre.
A
felszínre
terített
iparimezőgazdasági
szennyeződésekből az áradások által elhordott és az
üledékbe került összetevők főként a legfelső rétegekben
halmozódnak fel. E minták vizsgálatával határozhatjuk meg
a jelenlegi felszín regionális környezeti terhelését, azaz a
potenciálisan toxikus elemek felhalmozódásának mértékét.
Ugyanezen ártéri üledékek mélyebb szintjei több száz évvel
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1. ábra A magyarországi ártéri üledékek geokémiai mintázása. 1. Az egyedi
és összetett vízgyűjtő területek, 2. Országhatáron túli lehordási területetjelöl.

ezelőtt rakódtak le. Anyaguk és összetételük többnyire a
természetes, az iparosítás előtti környezeti állapotot
képviseli. Ez szolgáltatja a vízgyűjtőre a geokémiai háttér
(alapszint) értékét.

IMINTAELŐKÉSZÍTÉS,
I LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
Az ártéri üledékek mindkét vizsgált szintjének anyagából
kb. 5-5 kg tömegű mintát gyűjtöttünk. Ezeket 40 C-on
szárítottuk, fellazítottuk, majd a 0.125 mm szemcsenagyságú
frakciót
mintacsökkentés
és
homogenizálás
után
elemeztettük. 24 elem koncentrációját határozták meg. A
MÁFI-ban (laborvezető: dr. Bartha A.) az egyes alkotókat
meleg királyvizes feltárásból, ICP-OES, ICP-hidrid és
atomabszorpciós módszerekkel mérték. Az elemzések
minőségét nemzetközi standardok és belső kontrollminták
használata biztosította. Munkánkat nagymértékben segítette
a Budapest Fővárosi Növény-egészségügyi és Talajvédelmi
Állomás (BFNTÁ), amely a felvétel mintaanyagát a
Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM)
keretében elemezte (TIM Módszertan, 1995). A mintákból az
esetleges további vizsgálatok céljára kellő mennyiséget
félretettünk.

IA GEOKÉMIAI HÁTTÉR JELLEMZŐI

A földtani mintákban az egyes összetevők eloszlása szinte
mindig szabálytalan. így változékonyságukat a koncentráció
tartománnyal, várható értéküket a mediánnal jellemezzük.
Ezeket a statisztikai paramétereket mindkét szintre különkülön határoztuk meg, majd összevetettük a kettőt.
A háttér és az eseüeges anomáliák csak egymáshoz képest
értelmezhetők; elkülönítésükre nincs korrekt matematikai
eljárás. A hátteret az anomáliától elválasztó küszöbértéket
valamennyi alkotóra a gyakorisági eloszlás alapján
határoztuk meg: oda tettük, ahol annak minimuma vagy —
ne adj1isten — szakadása tételezhető fel.
Az áttekintő felvételekben a minták túlnyomó része háttér
jellegű (Odor et al. 1996). A küszöbérték fölötti
koncentrációkat
természetes
eredetű
geokémiai
anomáliáknak vagy antropogén szennyeződéseknek
tekinthetjük. Az ártéri üledékek felső (0 -1 0 cm) szintjének
összetételében tükröződő magyarországi
geokémiai
háttérértékeket az 1. táblázatban foglaljuk össze.
Az ártéri üledékek Au-tartalmának értelmezése

Az aranyszemcsék összetétele a folyóvízi szállítás közben
folyamatosan változik: minél messzebb kerül eredeti
helyétől, annál tisztább lesz, ahogy a szennyező, ötvöző
alkotók kioldódnak belőle. E változások azonban általában
nem olyan nagy mérvűek, hogy érdemi hatással lennének a
termésarany fajlagos tömegére — azt közelítőleg 15 g/cm!13

nek vehetjük.
A Dunából ismert és kisiparilag mosott, alpi eredetű arany
rendkívül finomszemű: kb. 1 00-150 000, aranymosó
asztallal kinyerhető szemcse 1 g. Szükségképpen kell lennie
kisebbeknek is, ezekről azonban nincs adat. Vékony
lemezkék, pikkelyek alakjában fordul elő. Az egyes szemcsék
mérete nagyjából 0,1-0,2 mm. A 0,25 mm-nél kisebb
aranylemezkéket a folyó nem görgetve-lebegtetve szállítja,
mivel a víz színén tartja őket a felszínfeszültség (Silo, 1981).
Áradások alakalmával előszeretettel rakódnak le az ártéren
(főleg, ha az növénytakaróval borított, és az elöntés sekély).
Ha csak egy ilyen szemcse bekerül az analízishez használt, 5
g-os feltárás anyagába, 15 -2 0 mg/t koncentrációnövekedést
okoz — márpedig ez egy nagyságrenddel több, mint a
várható érték. Ez az ú.n. röghatás, aminek eredményeképp a
mért aranytartalmak még akkor sem normális, hanem
Poisson-eloszlásúak, ha a mintasokaság minden egyéb
szempontból homogén, és az ülepedés egyensúlyi feltételek
között történt.
Személyes megfigyeléseink szerint (Grosz et al.1985) a
szintén
a
Dunába
lehordódó
börzsönyi
arany
szemcsemérete az alpinál valamivel nagyobb, de még mindig
az úszó arany kategóriába tartozik. A MÁFI országos
torlatprogramja során (Gyuricza Gy. szóbeli közlése) úgy
találták, hogy a felső dunai aranynál nagyobbak a Túr és a
Felső Tisza mentén, a Zagyva felső folyásán, valamint a Dráva
hordalékában megfigyelt aranyszemcsék is.
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A vizsgált folyóvízi, ártéri üledékek mindkét mintázási
szintjére megszerkesztettük azokat a geokémiai folt(mozaik-) térképeket, amelyek a vízgyűjtőkre kiterjesztve
tüntetik fel a mért koncentrációkat. Egy adott vízgyűjtő
egészét a kifolyási pontban gyűjtött minta anyagával
jellemezzük. így, ha az ártéri üledéket egy közeli, a
mintavétel során fel nem fedezett, pontszerű forrás
szennyezi el, a vízgyűjtő egésze anomális koncentrációjúnak
tűnik. Elvileg nem lehetséges az anomáliák valamiféle
egységes értelmezése. Jellemző eset, amikor valamifajta
komoly környezeti terhelés hatása egy nagyobb vízfolyás
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1. Táblázat
A magyarországi geokémiai háttér (mg/kg)

2. ábra Az A u-koncentrációk eloszlása az ártéri üledékek alsó (50-60
cm ) mintázási szintjében, a kimutatási határfeletti elemzések alapján
(mg/t). A legnagyobb érték (68 mg/t) elhagyásával.

mentén hosszan elnyúló nyelv formájában terjed tova. Az
anomália vagy szennyeződés lehatárolása csak további,
részletező vizsgálatokkal lehetséges.
E cikkben csupán az Au és az Ag mozaiktérképeit
mutatjuk be. Térképeinken nem minden mintavételi pontot
tüntettünk fel, a nagy folyók: a Duna, Tisza, a Kettős és a
Hármas Körös, valamint a Berettyó középső illetve alsó
folyásáról gyűjtőiteket kihagytuk az ábrázolásból, mert
ebben a léptékben ezekhez cella nem rendelhető.
Következésképp a gyakorisági görbéken több vizsgálat,
több anomália látható, m int a térképeken. E rejtett,
többletanomáliák azonban minden esetben folyásirányban
a “láthatók” alatt helyezkednek el; földtani jelentőségük
nincs.
A z Au eloszlásának értelmezése, a geokémiai
anomáliák megjelenése

Az ártéri üledékek felső mintázási szintjében: min. érték:

Megjegyzés: * = az anomália küszöbértéke elvben megegyezik a háttér
maximális értékével, a gyakorlatban ez többnyire az eloszlási függvény
szakadási helyére esik, azaz környezetében nincsenek mért értékek.

Mivel a természetben, szilárd fázisban előforduló arany
többsége termésarany formájában van jelen és a mintázott
hordalék össztérfogatának elhanyagolhatóan csekély részét
teszi ki, jelenléte a bem ért mintaanyagban fölöttébb
esetleges. Az áttekintő felvétel geokémiai Au-térképe — a
fentiekre tekintettel — önmagában kevéssé értelmezhető,
csak az általános tendenciák levonására alkalmas. Ezek
közül a legfontosabbak természetesen a korrelációs
kapcsolatok, a jellemző elemtársulás. Az így meghatározott
kísérő
elemek
megfigyelt
együttmozgása
alapján
lényegesen jobb képet kaphatunk az Au geokémiai
viselkedéséről, mintha közvetlenül e fém koncentrációit
próbálnánk értelmezni.
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3 ábra Az Au-koncentrációk eloszlása az ártéri üledékek felső (0 -1 0
cm) mintázási szintjében, a kimutatási határ feletti elemzések alapján
( mg/t). A legnagyobb érték (63 mg/t) elhagyásával.
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<2, átlag: 3, médián: <2, max. érték: 63
mg/t. Az alsó szintben: min. érték: <2,
átlag: 3,0, médián: <2, max. érték: 68 mg/t.
A geokémiai háttér átlaga: 2.2; mediánja:
<2 mg/t.
A geokémiai
anomália
küszöbértéke: 18 mg/t. Mint látható, a
médián értéke mindkét szintben a
kimutatási határ alatt van. A kimutatási
határ feletti elemzések száma (60 ill. 56
db) és az értéktartomány is gyakorlatilag
azonos: a két szint között nincs jelentős
különbség.
Mindkét
eloszlás
szélsőségesen
asszimmetrikus,
több
gyakorisági maximummal (2.-3. ábra).
Szubanomálisnak (a felső szintben:
9 -22, az alsóban 9 -1 5 mg/t) 15illetve 11,
anomálisnak (a felső szintben >29, az
alsóban >19 mg/t) 4 illetve 5 minta
bizonyult. A röghatás okán a két szint
aranytartalmának korrelációja rossz. Az
alsó szint gyakorisági görbéjén a 4.ábra Az Au geokémiai mozaiktérképe (alsó mintázási szint): <1. 2; 2. 2 -7 ; 3 9-15;
4. >= 20 (mg/t); 5. Vízgyűjtő területek, 6. Országhatáron túli lehordási terület.
szubanomális
tartományba
12, az
anomálisba
három
minta
esik:
(Csukás főcsat.) és a Séd völgyében (Veszprémnél)
Nyíregyháza közelében Kótajnál, Gyulánál a Fehér Körösön
találkozunk. Minden anomális Ag-koncentrációt anomális
és Kőröstarcsánál a Kettős Körösön. (4. ábra). Ez utóbbi
vagy szubanomális Au-mennyiség kísér.
kettő a felső szintben is jelentkezik, és erdélyi lehordási
területet jelöl. A kótaji anomália földtanilag
indokolatlan, a röghatásra vezethető vissza:
mint azt Grosz et al. (1 9 8 5 ) megállapította,
Magyarországon
minden
fiatal,
laza
üledékben (még a löszben is!) megtalálható
a nagy folyók hordalékából kifújt arany. A
felső szinten anomális a mátrai és a recski
terület, ugyanezek az alsó szintben
szubanomális
koncentrációkkal
jelentkeznek. A többi anomális és
szubanomális cella aranya - talán a Felső
Tisza árterének kivételével nem
kapcsolható
érces
területek
lepusztulásához.

Az Ag eloszlásának értelmezése, a
geokémiai anomáliák megjelenése

Az ártéri üledékek felső mintázási
szintjében: min. érték:<0,2, átlag: 0,2, 5.ábra Az Ag geokémiai mozaiktérképe (alsó mintázási szint): 1. <0.2; 2. 0.2; 3- 0.3-0.4;
médián: <0,2 , max. érték: 2,5 g/t. Az alsó 4. >=0.5 (m g/kg); 5. Vízgyűjtő területek, 6. Országhatáron túli lehordási terület.
szintben: min. érték: 0,2 , átlag: 0,2, médián:
0,2, max. érték: 1,3 g/t. A geokémiai háttér
átlaga: <0,2; mediánja: 0,2 g/t. A geokémiai anomália
MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI
küszöbértéke: 0.5 g/t. A kvantilis értékek összevetése azt
NAGYTÁJAI
mutatja, hogy a két szint statisztikai paraméterei szinte
megegyeznek. A felső szintben néhány kiugróan nagy érték
A z elemeloszlás jellegzetességeit nemcsak egyelemes
is megjelenik.
geokémiai térképeken tudjuk bemutatni. A korrelációs
Az ország területének jelentős hányadán az Ag-tartalom
együttható vizsgálatával és az ezen alapuló főkomponens
mind az alsó, mind a felső szintben 0,3 g/t alatt van. Az alsó
analízissel koherens elemcsoportokat sikerült kimutatnunk
szint 0,5 g/t fölötti koncentrációinak többségét viszonylag
(Ódor et al. 1996). Ezek anomáliái több ezer-több tízezer
egyszerűen magyarázhatjuk (5. ábra).
km2 nagyságú területeken jelennek meg, s így kijelölik
Előfordulása a Zempléni hegység É-i részén, a Bózsva
Magyarország geokémiai nagytájait (6. ábra).
árterén a Telkibánya-Koromhegy régióhoz köthető, az itt
régóta ismert ércesedést jelzi. A Szamos árterén, a Bükk
A fő b b e le m c s o p o rto k a k öv etk ező k :
előterében és a Zagyva völgyében ugyancsak érces eredetre
gyanakodhatunk. A budapesti agglomerációban és a Sajó
1/ Eléggé jól körülhatárolható, együttes anomáliát ad а Со,
völgyében megjelenő Ag-anomáliák már valószínűleg az
Cr, Ni a Zala-kanyartól délre és a Rábától északnyugatra lévő
ipari
tevékenység
hatására
utalnak.
Nehezebben
területeken. Az anomália a felszínen lévő pleisztocén
magyarázható dúsulása Nyíregyházától D-re. A két
képződményekhez kötődhet, ill. a lepusztuló alpi kőzetek
mintavételi
szint
ezüsttartalmának
korrelációja
anyagából származhat.
meglehetősen jó (0,5). A felső mintázási szint anomáliáinak
2/ Nagy, viszonylag egységes területen szaporodik fel a
nagy része ugyanott jelentkezik, mint az alsóé. A
Ca, Mg, Sr, (SOi) az ország középső részén, ÉNY-DK-i
szubanomális koncentrációtartományban (0 ,3 -0 ,4 g/t)
irányítottsággal. Erre az elrendeződésre az alaphegység
megjelenik a Mátra, anomáliával pedig Kecskeméttől D-re
földtani felépítésének semmilyen hatása nincs, az anomália
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megjelenését a fiatal üledékek, speciális
talajtípusok
(pszeudomicelláris,
meszes
csernozjom) szabják meg.
3/ A két
vizsgált
nemesfém
az
A g-A u-C d-H g-Pb-(C u-Zn) elemcsoportba
tartozik. Ez a faktor a teljes változékonyság
11,6 (alsó szint) illetve 10,7 (felső szint) %-át
írja le. Kiugró értékei mindkét mintavételi
szintben az Erdélyből és a Felvidékről befolyó
folyók árterein jelennek meg (5. ábra), ami
egyértelműen az e vidékeken évszázadok óta
folyó bányászat és az ennek termékeire
települt
nehézipar
hatását
tükrözi.
Mindegyikük anomális megjelenése tükrözi a
Mátra ércesedését, míg az Ag és As révén a
Zempléni hegység is magas háttérértékekkel
jelentkezik. Föltételezhetően e csoport tagja
lehet az Sb is, ennek mennyisége azonban
csak igen ritkán éri el a kimutatási határt.
Gyanítható, hogy a Maros, a Körösök és a
Berettyó, a Felső Tisza, a Kraszna és a Szamos, ó.ábra Magyarország geokémiai nagytájai. 1. Nincs jellemző elemtársulás; 2. Co, Cr, Ni, ). Ca,
a Sajó és a Hernád, valamint a Zagyva árterén Mg, Sr, (SO,), 4. Ag-Au-Cd-H g-Pb-(Cu-Zn), 5. Vízgyűjtő területek, 6. Országhatáron túli
az üledékek több méter mélységig jelentős lehordási terület.
nehézfém-terhelést mutatnak.
IRODALOM! HIVATKOZÁSOK:

I KÖVETKEZTETÉSEK
Magyarország területének döntő többségét fiatal, laza,
folyóvízi illetve
eolikus
üledékek borítják.
Ezek
mállékonyabbak, mint a tömör, szálban álló kőzetek, s így
jóval nagyobb arányban kerülnek a lepusztulási termékek
közé. E felvételi lépték mellett a mintavételi pontok zöme
szükségképpen a síkságon, a hegylábi törmelékkúpok alatt
található. Következésképp a felvétel alapján kirajzolódó
geokémiai anomáliák nem csupán a környéken felszínre
bukkanó alaphegységi képződmények összetételét tükrözik,
hanem elsősorban a fő folyók hordalékanyagának származási
helyéről
és
a
talajosodási
folyamatokról
adnak
információkat.
M indezek dacára s a rendkívül kis mintasűrűség ellenére
az
országos
felvétel
A g-A u-C d-H g-Pb-(C u-Zn)
elemegyüttese jelzi az észak-magyarországi ércesedés
területeit. Ugyanezek az elemek jelennek meg anomális
koncentrációkkal
az
Erdélyből
érkező
folyók
(Szamos-Maros) ártéri üledékeiben is, hosszú szóródási
nyelvek formájában. A felvétel segítségével tehát eléggé
egyértelműen azonosíthatók az ércesedésre utaló vagy a
bányászat szennyező hatását mutató vízgyűjtő területek.
O dor László, Horváth István, Fügedi Uhui
M agyar Állami Földtani Intézet
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