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A Bar any г — Elek — Géresi tanulmány kiegészítéseképpen 5 ábra kapcsán példákat mutatnak 
be a mérések földtani felhasználásáról a Mátra-, Börzsöny- és Bükk-hegységben.

В дополнение к работе Барани -Э лек —Гереши даются примеры использования ре
зультатов измерений для геологического толкования в районах гор Матра, Бёржёнь и 
Бюкк, иллюстрированные 5 рисунками.

Als Ergänzung des erwähnten Aufsatzes von I. Baranyi — J. Elek — Gy. Géresi werden 
anhand von 5. Figuren Beispiele für die Verwendung der Messungen zum Zwecke der geologischen 
Interpretation im Gebiet der Matra-, Börzsöny- und Bükk-Gebirge mitgeteilt.

A földtani kutatásban alkalmazott fizikai módszerek közül a légiradio
metriai módszer egyike azoknak, amelyek közvetlen minőségi diszkriminációt 
és a mennyiségi viszonyok változásának vizsgálatát teszik lehetővé. A mód
szer alkalmazásában a fő problémát az adatok földtani értelmezése jelenti.

A légispektrometriai mérés főfeladata, a tanulmány szerint, a hasadóanyag
kutatás volt. Mint felderítő kutatási módszer, a radioaktív anomáliák kimuta
tásával közvetlenül jelöl ki perspektivikus földtani képződményeket. Ez az 
elsődleges értékelés. Mivel azonban a lelőhelyek közvetlen felderítésére egyre 
kisebb az esély, a kutatásban hamarosan napirendre kerül az adatok közvetett 
felhasználása. Ez a prognóziskészítés fázisa, amelyben az egyes elemekre vonat
kozó mérési adatokat a földtani-geokémiai ismeretekkel szoros együttműködés
ben értelmezik. A lényeges kérdés itt, hogy a légiradiometriai felvételek milyen 
megbízhatósággal mutatják egyes földtani képződményekben a radioaktív 
komponensek eloszlását ? Ezen a ponton a probléma a hasadóanyagkutatás 
kereteit túl is lépi, mert a vizsgált elemek (U, Th , К ) eloszlása, geokémiai 
tulajdonságaikkal együtt elemezve, a képződmények, földtani folyamatok 
másfajta jellemzését és értékelését is lehetővé teszi.

A földtani értelmezés eddigi tapasztalatai kedvezők. A vizsgált területeken 
a földtani adatok mellett természetesen a földrajzi jellemzőket is (domborzat, 
talaj stb.) figyelembe vesszük. Minden esetben az ismert földtani adatokból 
indulunk ki. Arra is törekszünk, hogy minél több extrapolálható tapasztalatot 
szerezzünk. Ezzel a módszer bizonyos önállóbb értelmezési lehetőségeit is 
vizsgáljuk, ami földtanilag kevésbé ismert területek térképezésénél fontos lehet. 
Tapasztalatainkat néhány ábrával illusztráljuk.

A Baranyi —Elek —Géresi-tanulmány 7. ábrája a Mátra hegységi А-elosz
lást mutatja. Értelmezésünk szerint а К  felszaporodása a hegység vulkáni 
fejlődésmenetében kialakult belső szerkezet ( „beszaJcadásos kaldera”, Kubo- 
vics, 1962) körvonalait és ennek tektonikai preformáltságát jelzi. Gyakorlati 
jelentőségű, hogy a kálizónák és a színesércesedés között térbeli-szerkezeti és 
genetikai kapcsolat van. A hegység kutatóira vár a feladat, hogy ennek lehe
tőségeit részleteiben is megvizsgálják és a kutatásban realizálják. E hozzá
szólás 1. d&raján a hegység vizeiben az ELGI által kimutatott nehézfém-ano
máliák és a kálizónák közötti térbeli viszonyt mutatjuk be. Érdemes megem
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líteni, hogy a legnagyobb К -anomália Mátraszentistvántól délre mutatkozott. 
Tudomásunk szerint ezt eddig nem ismerték. Az anomália forrásául szolgáló 
kőzetben (kálitrachit) 10,9% K20  és 0,3 Na2 О volt. Az ilyen szélsőséges káli- 
differenciáció nemesfém-kutatási szempontból is prognosztikus értékű és to
vábbi vizsgálatot kíván. A 2. ábrán azt mutatjuk be, hogy a if-eloszlás segít
ségével még a Mátra hegységből való eróziós anyagkiszállítás fő útvonala is 
kimutatható. A 3. ábra Nagybörzsöny község környékét mutatja. Jól látható,

1. ábra. A  káli zónák és a vizekben kim utatott nehézfém anom áliák kapcsolata a Mátrában. 
1. káli zónák; 2. v izek  nehézfém  anom áliái (Gedeon A. szerint)

Фиг. 7. Связь зон с высоким содержанием калия с аномалиями содержания тяжелых ме
таллов в воде района горы Матра (по данным А. Гедеон)*

Fig. 1. Zusammenhang der Kali-Zonen und der in den Gewässern erwiesenen Schwerm etallanom alie 
1. Kali-Zonen. 2. Schwerm etall-Anom alien der Gewässer (nach A. Gedeon)

2. ábra. A  kálium tartalom  
regionális eloszlása a Mátra- 

hegységben és környékén  
1 , 3 %  fe letti kálium tartalom ; 

2. az eróziós szállítás fő ú tvonala

Фиг. 2. Региональное 
распределение содерания 

калия на территории горы 
Матра и сопредельных районов 
7 -  содержание калия сверх 

3%; 2 -  основные пути 
переноса размывом

Fig. 2. Regionale Verteilung 
des K alium gehalts 

im  Matra-Gebirge und Um gebung  
1. K alium gehalt über 3%,

2. H auptw eg  
des Erosionstransports
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5. ábra. A Tű-tartalom  eloszlása a Bükk-hegységi ladini képződm ényekben  
1. diabáz, gabbró, ultrabázit; 2. fennsíki mészkő; 3. répáshutai mészkő; 4. tűzkő vés szürke 

mészkő; 5. agyagpala összlet; 6. szinklinális tengely  (Balogh K. után); 7. Tű-tartalom

Фиг. 5. Распределение содержания тория в ладынских отложениях горы Бюкк;
1 — диабазы, габбро, ультраосновные породы; 2-3  -  локальные чисто известняковые 
фации; 4 — серые кремниевые известняки; 5 — толща глинистых сланцев; 6 — ось анти
клинали (по К. Балог); 7 -  содержание тория

Fig. 5. Verteilung des Tű-Gehalts in den ladinischen Form ationen des Bükk-Gebirges 
1. Diabas, Gabbro, U ltrabasit, 2. H ochplateau-K alkstein, 3. K alkstein von B épáshuta, 4. grauer 
K alkstein m it Feuerstein, 5. Tonschiefer-Schichtenfolge, 6. Synklinal-Achse (nach K . Balogh),

7. Tű-Gehalt

hogy а К  felszaporodás az ún. „kaldera-terület”-et (Panto —Mikó 1964) eléggé 
határozottan jelzi.

A kálium, mobilitása miatt, láthatólag jó indikátora a vulkáni (belső) 
szerkezétalakulásnak. A légiradiometriai felvétel olyan áttekintést tesz lehetővé, 
amely a földi vizsgálatokat teljesebbé teheti és a részletesebb kutatásra érdemes 
terület körülhatárolásában is segítséget nyújt.

A 4. ábra a Bükk-hegységi karbon korú képződményeken a sugárzásinten
zitás eloszlását mutatja. Megfigyelhető, hogy a karbon rétegek mind a permi, 
mind pedig a miocén rétegektől magasabb aktivitással különülnek el. A karbo
non belül a kisebb aktivitású sáv nagy valószínűséggel a közbetelepült (felső
moszkvai emeletbeli) mészkőlencsés sorozattal kapcsolatos. Lehetséges, hogy 
kedvező szerkezeti körülmények mellett, légiradiometriai mérésekkel nagy 
üledékes összletek inhomogén felépítését is érzékelni tudjuk. Lényegében 
hasonló képet mutat az 5. ábra is, a Bükk-hegységi ladini emeletbeli lépződ- 
mények TA-eloszlásával. Jól látható, hogy a karbonátos rétegeket (frx ladini 
„fennsiki” mészkő) és közbetelepüléseket ( V Ti ladini ,,répáshutai” mészkő),
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sőt még a krétában benyomult bázitokat (Ks) is alacsonyabb, de az alsó ladini 
agyagpala összletet (ртг) magasabb TA-tartalom jellemzi. Értelmezésünk 
szerint — amely itt a Th és К  — eloszlásra is támaszkodik — nagyon valószínű, 
hogy az agyagpala rétegek ülepedése idején az egyidős tengeralatti vulkaniz- 
musnak (elsősorban tufaszórás és exhalációk) nagyobb szerepe lehetett, mint 
amennyi ma ismeretes. Ez nem érdektelen pl. a rétegek foszfortartalmának 
prognosztikus célú megítélésében.

A légi radiometriai adatok földtani korrelálásában érdekesnek Ígérkeznek 
az Elek (1968) által kezdeményezett paramétervizsgálatok, amelyek a kőzetek 
több komponensének (U, Th , Ra, К ) radiometriai elemzését is magukban fog
lalják.

Az észlelési adatok további, például számítógépes, feldolgozása is valóban 
kívánatos. Helyes eredményeket azonban csak földtanilag kellően megalapo
zott vizsgálatoktól remélhetünk.
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H O F  F É R  E G O N

A z ELG I a komplex légigeofizikai kutatásban a légimágneses mérések területén vett részt, 
éspedig mind a mérésekben, mind főként a kiértékelésben. A  szerző felhívja a figyelmet néhány, 
a mágneses méréseknél követendő szempontra és bemutatja a Börzsöny-hegységben mért AT-ano- 
máliákat.

В комплексной аэрогеофизической съемке Геофизический институт им . Роланда 
Этвеша участвовал в области аэромагнитной разведки, как в производстве измерений, 
так и в первую очередь в интерпретации. Автор обращает внимание на некоторые обстоя
тельства, которые должны быть учтены при магнитных измерениях и показывает анома
лии zlT, полученные в горах Бёржёнь.

Das Staatliche Ungarische Geophysikalische Institut Roland Eötvös nahm an den aerogeo- 
physikalischen Messungen im Gebiete der aeromagnetischen Beobachtungen sowohl bei den Messungen 
wie besonders bei der Aufarbeitung teil. Es werden hier einige, bei den magnetischen Messungen zu 
befolgenden Gesichtspunkte hervorgehoben und eine A T-Karte der Börzsöny-Gebirge mitgeteilt.

A légigeofizikai kutatásban a Geofizikai Intézet a légimágneses mérésekben 
vesz részt és, az első évet kivéve, a mágneses adatok teljes kiértékelését végzi, 
hozzászólásom tehát elsősorban a légimágneses kutatás problémakörét érinti.
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