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Abstract 

A regional geochemical survey for gold was conducted in the Tokaj Mountains, NE Hungary, 
in cooperation with the Geological Survey of Finland (GSF). Vein type epithermal silver and gold 
mineralization could be expected in the area. The main objective of the low density survey was 
to select targets for more detailed investigations. 

The area was subdivided into 207 catchment cells and the following four sampling media were 
simultaneously used in the study: 1) heavy mineral concentrate, 2) finest fraction of stream 
sediment, 3) composite soil samples, 4) composite rock fragment samples. 

The samples were analysed using optical emission spectrometer, absorption spectrophotometer 
and inductively coupled plasma spectrophotometer. 

Different methods of statistical treatment of results were applied for the delineation of 
anomalies as well as for finding out the paragenetic associations of elements. Frequency 
histograms were used to determine the anomaly threshold values. Geochemical maps were 
prepared partly in Helsinki by the Geological Survey of Finland (dot maps) and partly in the 
Hungarian Geological Survey (patch maps). So called anomaly additive patch maps were prepared 
to provide general anomaly indices classifying the sampling cells according to their prospecting 
importance. Promising targets have been recommended this way for future gold prospection. 

Összefoglalás 

A Tokaji-hegység áttekintő Au-kutató geokémiai felvételét a MÁFI Geokémiai Program 
a Finn Földtani Intézettel (GSF) együttműködve végezte el. A telkibányai típusú teléres, 
epitermális nemesfém-ércesedés lehetséges elterjedését kívántuk lehatárolni, meghatározva a 
részletező kutatások számára legalkalmasabb részterületeket. 

*A kézirat beérkezett: 1993. május 
Átdolgozva: 1994. január 31. 
2Magyar Állami Földtani Intézet, Geokémiai Program, 1142 Budapest, Pf. 106. 
3Finn Földtani Szolgálat (Geological Survey of Finland (GSF)) 
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A hegység területét 207 önálló vízgyűjtő területre osztottuk. Az egyes cellákból párhuzamosan 
négyféle mintát gyűjtöttünk: 1) nehézásvány (szér) és 2) finomfrakció mintát a kifolyási pontokon 
a patakok mederüledékéból, 3) talaj- és 4) kőzettörmelék mintákat az egyes vízgyűjtők több 
pontjáról. Ezekből félkvantitatív és kvantitatív elemzések készültek. 

Az érces elemek paragenetikus társulásait és anomális területeit változatos statisztikai 
módszerek segítségével határoztuk meg. Mivel eloszlásaink többsége szélsőségesen aszimmetrikus 
volt, a robusztus eljárásokat részesítettük előnyben. A térképek egy részét a MAFI-ban (mozaik 
változatok), másik részét a GSF-ben (ponttérképek) szerkesztettük. A reménybeli továbbkutatási 
területek kijelölésére legalkalmasabbnak az anomália-additív mozaiktérképek bizonyultak. Ezek 
több mintavételi mód és több elem együttes értékelésével készültek. 

Key words: geochemical prospecting, gold, Neogene, volcanics, Hungary 

Bevezetés 

A Tokaji-hegységben a középkor óta folyt nemesfém bányászkodás. A terület egyes 
részein ennél fogva többször is végeztek különféle érckutató munkákat, bár egységes 
felvételre sohasem került sor. Geokémiai vizsgálatok Z E N T A I (1964, 1965), ELSHOLTZ 
és N É M E T H (1969), valamint V E T Ő (1971) nevéhez kötődnek. A földtani, ércföldtani és 
egyéb vizsgálatok eredményeit SzÉKYNÉ F u x V. (1970), M Á T Y Á S (1978) és G Y A R M A T I 
(1981) foglalta össze. A megismert előfordulások közül első helyen említendő 
Telkibánya évszázadokig bányászott ércesedése (szarmata andezit-riolit vulkanizmushoz 
kötődő, metaszomatikus elváltozású kálitrachitban szubvulkáni, epitermális eredetű 
arany-ezüst tartalmú telérek). A hegységből leírt cinnabarit és antimonit ( K U L C S Á R és 
B A R T A , 1969; S Z A K Á L L , 1988) csupán ércesedési nyomnak tekinthető. 

A rendszeres geokémiai felvételt 1989-ben kezdtük meg a MAFI Geokémiai 
osztályán, a tervezést követő valamennyi munkafázisban szorosan együttműködve a Finn 
Földtani Szolgálat (GSF) geokémikusaival. A mikromineralógiai vizsgálatokat az 
Országos Érc- és Ásványbányák egri laboratóriumában M E C S Tamás végezte. 

Területbeosztás, a mintavétel módszere 

Az eddig nem ismert nemesfém-ércesedésről a szóródási udvarok és szóródási 
nyelvek egyidejű vizsgálata alapján kíséreltünk meg információkat nyerni. Ennek 
érdekében a hegység területét 207, átlagosan mintegy 4 km 2 -es rész-vízgyűjtőre 
(„cellára") osztottuk. A cellák kijelölésénél a földtani felépítést, litológiai határokat 
nem, csupán a vízgyűjtőhatárokat vettük figyelembe. 

Négyféle mintavételi eljárást alkalmaztunk: 
— a patakok és időszakos vízfolyások medreiből 

— széreléses és 
— finomfrakció (stream sediment) mintavételt; 

— a lehordási területeken pedig 
— metallometriai talaj- és 
— litogeokémiai mintázást 

végeztünk. 
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A szér- és „finom" mintákat a cellák kifolyási pontjairól gyűjtöttük (előbbieket 
lehetőleg a durvább törmelékes, utóbbiakat a jóformán áramlásmentes helyeken 
leülepedett agyagos-iszapos, szervesanyagban dús hordalékból). 

A talaj- és törmelékmintákat — cellánként 2—10 darabot — a lehordási irányok 
figyelembevételével, többé-kevésbé egyenletesen terítve szedtük be. Törekedtünk arra, 
hogy a mintákat a természetes növénytakaróval fedett területeken, a gyökérzetet 
letakarítva, az A szint aljából gyűjtsük. Kerültük az áthalmozott riolittufával és laza 
üledékekkel borított részeket. A kőzettörmeléket a talajminták 10—15 m-es körzetéből 
gyűjtöttük. Az egyes részminták 15—20, mogyorónyi kőzetdarabkából álltak össze. 

Mintaelőkészítés, analitikai módszerek 

A szerelési maradékból először a mágneses frakciót választottuk le (kézi mágnessel), 
majd ezt követően bromoformos szeparálást végeztettünk. A roncsolásos anyag
vizsgálatra kerülő részt 0 ,06 mm szemnagyság alá törtük. A fmommintákat eleve a 
légszáraz hordalék ilyen lyukméretű szitán áthullott részéből nyertük, így ezek törésére 
nem, csupán lazítására volt szükség. 

A törmelékmintákat törés, a talajokat a finom mintákéhoz hasonló szitálás után 
összevontuk, így cellánként és közegenként csak egy-egy elemzés készült. 

Az egyes mintákból 32 alkotós optikai emissziós színképelemzés (MÁFI), 
atomabszorpciós színképelemzés ( M Á F I : Au, Hg, G S F — kontrollminták: Au, Ag , Sb, 
As, Hg) , valamint folyamatos hidridtechnikájtí induktív csatolású plazma spektromet-
rikus elemzés ( M Á F I : Sb, As) készült. 

A továbbiakban csak az arany és néhány geokémiailag fontos elem (Ag, As, Sb, Ba, 
Hg, Pb) alapadatait mutatjuk be. 

A geokémiai paraméterek meghatározása 

A várható érték közelítéseként a mediánt, a változékonyság mérőszámaként ennek 
99 %-os valószínűségi szinten meghatározott konfidencia-intervallumát fogadtuk el. A 
gyakorisági görbék felhasználásával határoztuk meg az anomáliák küszöbértékeit: 
anomáliának a háttéreloszlásból kiemelkedő, magasabb koncentrációtartományba eső 
önálló gyakorisági maximumok környezetét tekintettük. Egy maximumos, a normálistól 
szignifikánsan nem különböző eloszlások esetén anomáliaküszöböt nem jelöltünk ki. 

Jól érzékelteti az eloszlások kevert jellegét a normál, ill. lognormál eloszlási 
hipotézis alapján meghatározott anomáliaküszöbök nem 'csekély különbözősége (1 . 
táblázat). így a robusztus statisztikai eljárásokat kellett előnyben részesítenünk, a 
kapcsolatok szignifikanciáját rang-módszerekkel vizsgáltuk. 

A szolgáltatott információk eltérő jel lege folytán célszerűnek tűnt megvizsgálni, 
mennyiben hasonlít, illetve tér el a négy mintatípus alapján kapható geokémiai kép. Az 
együttes változás mértékét rangkorrelációszámítással határoztuk meg (2. táblázat). A z 
SPSSPC+ programcsomag által számított r értékeket ugyan rendszeres kötési hiba 
terheli, de kvantitatív elemzéseknél ez csak jelentéktelen torzulásokat okoz ( F Ü G E D I , 
sajtó alatt). A félmennyiségi módszerrel meghatározott Ba és Pb esetében azonban 
bizonyított, hogy a korrelációs együtthatók abszolút értékei a 2 . táblázatban megadottnál 
kisebbek.. 
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1. táblázat. Néhány fontosabb elem várható értékei és anomáliaküszöbei (g/t) az 
egyes mintavételi közegekben 
Table 2. Median values and confidence intervals of elements for different sampling 
media (ppm) 

elem minta/közeg 

várható érték 
median value 

anomáliaküszöb anomáliaküszöb 
normál eloszlás (lognormál 

szerint eloszlás szerint) 

element S a m p * n g 

media median 
median 
value 

konfidencia-
intervalluma 
confidence 

interval 

threshold value 
(normal 

distribution) 

threshold value 
(lognormal 

distribution) 

Au szér 0,005 0,003-0,007 0,043 0,16 
finom <0,001 — 0,006 0,009 
talaj <0,01 — 0,006 0,005 
kőzet 0,001 0-2 ,5 0,011 0,021 

Ag szér <0,4 _ 0,4 _ 
finom <0,4 — 0,4 — 
talaj <0,4 - 0,4 — 
kőzet <0,4 - 0,4 -

As szér <1,0 _ 39 17 
finom 4,0 2,0-5,0 60 50 
talaj 6,2 3,5-7,5 68 80 
kőzet 5,5 4,5-8,5 68 100 

Sb szér <1,0 _ 5,9 1,0 
finom <1,0 — 6,0 1,0 
talaj <1,0 - 4,6 4,5 
kőzet <1,0 - 13,0 1,0 

Ba szér 47 25-50 _ 400 
finom 880 800-1240 — — 
talaj 880 800-1200 — — 
kőzet 880 800-1200 - -

Hg szér 0,315 0,265-0,395 0,86 10 
finom 0,28 0,24-0,33 0,8 1,5 
talaj 0,22 0,17-0,27 0,7 1,6 
kőzet 0,15 0,12-0,17 0,7 3,0 

Pb szér 35,5 20-50 _ 160 
finom 46 32-50 — — 
talaj 41,5 32-50 — — 
kőzet 48 32-50 

- -Abbreviations: 
szér = heavy mineral concentrate 
finom = fine fraction of stream sediment 
talaj = composite soil samples 
kőzet = composite rock fragment samples 
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Element szer/ szér/ szér/ finom/ finom/ talaj/ 
/finom /talaj /kőzet /talaj /kőzet /kőzet 

Au 0,387 0,220 -0,400 0,171 -0,127 0,259 
As 0,596 0,481 0,422 0,473 0,564 0,704 
Ba 0,101 0,004 0,243 0,228 0,343 0,198 

Hg 0,230 0,098 0351 0.217 0,245 0,191 

Pb 0,058 -0,035 0,119 0,223 0,252 0,187 

Sb 0,230 0,475 0,339 0,652 0,326 0,434 
Abbreviations: 

szér: heavy mineral concentrate 
finom: fine fraction of stream sediment 
talaj: composite soil samples 
kőzet: composite rock fragment samples 

(Italics and bold values with 95 % and 99 % significance, respectively) 

A számítások eredményeit nagyban befolyásolja, ha az adathalmazban sok azonos 
(pl. a kimutatási határ alatti) érték szerepel. Ezért az együtthatókat csak a táblázatban 
feltüntetett elemekre határoztuk meg, és csak azokat a cellákat vettük figyelembe, 
amelyekben az illető elem koncentrációja mindegyik mintatípusban a kimutatási határ 
fölötti. A figyelembe vett minták száma: Au-nál 36 , As-re 55 , Ba-nál 97, Hg-nál 100, 
Pb-nál 132 és Sb-nál 15. Ezzel megnöveltük a korrelációs összefüggések megbízhatósá
gát, de rontottuk azok értelmezhetőségét, mivel egyes elemeknél gyakorlatilag csak az 
anomáliaterületek kerültek vizsgálatra, míg máskor többé-kevésbé a geokémiai háttér is. 

A legegyértelműbb az As és az Sb viselkedése: a mintatípusok bármilyen párosítása 
erős pozitív kapcsolatot eredményez (bár a kis mintaszám okán az Sb-nál ez nem mindig 
szignifikáns). A négy mintázási mód alapján kapott anomáliák ezen elemekre mutatják 
a legjobb fedést. Elég szoros az összefüggés a Hg esetében is — csak a szér- és talaj
minták Hg-tartalma nem korrelál. 

A többi elem esetében egyes mintatípusok között hiányzik a szignifikáns kapcsolat. 
Még ha a két-két, reprezentativitását tekintve leginkább rokon, azonos helyről gyűjtött 
mintafajtát, a szér-finom, illetve a talaj-kőzet párost vesszük is , akkor is akadnak 
eltérően viselkedő elemek (Ba, Pb, illetve Au). A szér- és a kőzettörmelék minták 
Au-tartalma erős negatív korrelációt mutat! 

A z arany a különböző mintavételi közegekben természetesen más-más formában 
jelenik meg: a szérmintákban többnyire szabad szemmel is látható termésarany szemcsék 
képében, a mederüledék finom frakciójában finomdiszperz termésaranyként és bonyolult 
szerves komplexekben egyaránt. A termésarany 0 ,01—0,02 mm-es, fémfényű finom-
szemcsékből összeálló, élénksárga, szabálytalan alakú, 0 ,1—0,4 mm-es rögök képében 
jelent meg. A z ilyen szemcsék a finommintákba nem kerülhettek be, mivel a 0,06 
mm-es szitán fennakadnak! A kőzettörmelékben értelemszerűen a mikroszkopikus 
termésarany, a talajban pedig a szerves vegyületek szerepe lehet meghatározó. így az 

2. táblázat. Spearman-rangkorrelációk a négy párhuzamos mintatípus 
összevetésére 
Table 2. Spearman rank correlation values to compare sampling media 
by pairs. 

Mintatípusok (páronként) 
Elem Types of samples by pairs 
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egyes mintázási közegekben (ahogy azt az 1. táblázat is mutatja) igencsak eltérő várható 
értékekkel és anomáliaküszöbökkel találkozhatunk. 

Az együtthatókat mintatípusonként összegezve megállapítható, hogy a legszorosabb 
kapcsolat a talaj- és a kőzetminták elemzései között figyelhető meg. A finomfrakció 
minták mind a három másik módszerrel j ó egyezést mutatnak. Mivel e felvételi mód 
munka- és költségigénye a legkisebb, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően hazánkban 
is kiemelt szerepe lehet. 

A szérminták mediánjai számos más elemnél is jól elkülönülnek a többi közeg 
középértékeitől: az As, Ba esetében a szér mediánja kisebb, az Au-nál és Hg-nél pedig 
nagyobb, mint a finom-, talaj- és törmelékmintáké. Ennek alapján j ó közelítéssel meg 
is határozhatjuk, melyek azok az elemek, amelyek a felszíni mállás során oldatba 
kerülnek, és melyek azok, amelyek a törmelékanyagban (annak nehéz frakciójában) 
halmozódnak át. Az, hogy a Ba az első csoportba kerül, a barit alárendelt szerepére 
utal. A Ba zöme valószínűleg a káliföldpátban fordul elő, majd ennek bomlása után az 
agyagásványokba épül be. A ténylegesen meglévő baritszemcsékre azonban csak a 
fizikai mállás folyamatai hatnak valamelyest, s így azok a szerelési maradékban düsulva 
hasznos információt hordoznak. 

Egy-és többelemes anomáliatérképek 

A Tokaji-hegységi Au-indikációk kijelöléséhez a továbbiakban példaként már csak 
öt elem (Au, Ag , As , Sb, Pb) geokémiai anomáliatérképeit mutatjuk be. 

Közvetlen aranyindikációként értelmezhetők a szerelési maradékban látható 
aranyszemcsék. Telkibánya körzetében két mintából sikerült ilyeneket kimutatni. (A 
szerelési maradék pirittartalma mindkét mintában 20 % fölött volt.) A pirit rendsze
resen a geokémiai anomáliaterületeken jelenik meg. 

A korrelációszámítások eredményei alapján az adott mintasűrűség mellett az arany 
az Ag-As-Sb-K-(Pb)-mal együtt fordul elő (K- és Na-elemzések csak a kőzettörmelék 
mintákból készültek). Az egyes közegekből mért mennyiségeik szignifikáns pozitív 
kapcsolatot mutatnak. Anomáliáik területi egybeesése megfelelő, a zonalitási törvénys
zerűségek kimutatása azonban csak részletesebb felvétellel lehetséges. 

Az elemtársulás egyes tagjaira mintavételi közegenként külön-külön anomáliatérképet 
szerkesztettünk. Kétféle térképi megjelenítési formát használtunk. Helsinkiben (GSF) a 
tényleges koncentráció-értékekből a kumulatív gyakorisági görbe alapján szerkesztettünk 
számítógépes ponttérképeket, míg a MAFI-ban az adatok egyszerű formalizálását (az 
anomális értékeket l-nek, a háttér-koncentrációkat 0-nak vettük) követően közegenkénti, 
majd összesített, tí.n. anomália-additív folt- vagy mozaiktérképeket készítettünk, 
amelyek közvetlenül utalnak arra a területre, amelyről az anomáliák származhatnak. (Az 
anomália-additív térképek, amelyeken együttesen vizsgálhatjuk az Au és a társult 
nyomelemek megjelenését azonos vagy különböző közegben, egyebek között azzal az 
előnyös tulajdonsággal is rendelkeznek, hogy kompenzálják az alacsony kon
centráció-tartományban óhatatlanul megnövekedő véletlenszerű analitikai hiba okozta, 
egy-egy elemet érintő torzulásokat.) 
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A szerelési maradék aranyszemcséi mellett szintén közvetlen indikációnak 
tekinthetjük a több mintavételi közegben is kimutatott, foltokba rendeződő anomális 
arany tartalmakat. A talaj, a kőzettörmelék, a finomfrakció és a szér (nehézásvány 
koncentrátum) közegekre készült anomáliatérképeken ( 1 — 4 . ábra) látható ezek területi 
elrendeződése. Az 5 . ábrán az Au-nak a négy mintázási közeget egyesítő, összefoglaló 
anomália-additív geokémiai térképét láthatjuk. 

Közvetett Au-indikációs ismérvként vettük számításba az aranyhoz erős affinitást 
mutató elemekről nyert adatainkat. A 6 . és 7 . ábrákon a metallometriai felvétel As- ill. 
Sb-anomáliáit láthatjuk. 

Természetesen nemcsak egy-, hanem többelemes geokémiai anomáliatérképeket is 
készítettünk. A 8 . ábrán egy ilyen térképet mutatunk be példaként. A térkép öt elemre 
és a mintázott négy közegre együttesen adja meg az additív anomáliaképet, növelve a 
körülhatárolás megbízhatóságát. 

Összefoglalás 

A geokémiai térképek értékelése révén az alábbi nagyobb indikációs területek 
rajzolódnak ki: Telkibánya tágabb körzete, Felsőregmec—Vilyvitány vidéke, 
Rudabányácska környéke, Erdőbénye—Mád vidéke és a Szerencsi-dombság egy része. 

Telkibánya és Rudabányácska környezetének ércesedése régóta ismert ( G Y A R M A T I , 
1 9 8 1 ; M Á T Y Á S , 1 9 7 8 , stb.) Az általunk választott módszer alkalmazhatóságát igazolja, 
hogy ezek a körzetek egyértelmű, határozott anomáliaterületekként jelentkeznek a 
geokémiai felvételen is. 

Felsőregmectől északra, szlovák területen az utóbbi években jelentős geokémiai 
anomáliákat mutattak ki ( N A G Y et al., 1 9 8 9 ) , ezek eredetének tisztázására a határ 
mindkét oldalán szelvényszerű talajvizsgálatokat folytattunk. Szintén szlovák területen 
a vilyvitányi metamorfitok folytatásában kvarcerekhez kötődő gyenge aranyindikációkat 
figyeltek meg. A határmenti együttműködés eredményei ( H O R V Á T H et al. 1 9 9 2 ; Z A L A I , 
1 9 9 3 ) alapján feltételezhető, hogy ezek a kvarcerek szintén a fiatal vulkáni tevékeny
séget kísérő hidrotermális folyamatok termékei. 

A z áttekintő geokémiai felvételnek az a legnagyobb eredménye, hogy eddig nem 
ismert területeken is kijelölhetóvé tette a geokémiai Au-anomáliákat, lehetővé téve a 
részletező geokémiai kutatásra érdemes területrészek kiválasztását. 
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1. Az Au eloszlása az összetett talajmintákban (készült a MÁFI-ban). 1. a mintázott rész-vízgyűjtő, 2. a 
küszöbérték (6 mg/t) fölötti koncentrációk, 3. a küszöbérték alatti koncentrációk. 
Fig. 1: Distribution of gold in the composite soil samples (plotted in the Hungarian Geological Survey). I. 
the sampled catchment area, 2. concentrations above threshold value (6 ppm), 3. concentrations below 
threshold value 
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2. Az Au eloszlása az összetett kőzettörmelék mintákban (készült a MÁFI-ban). 1. a mintázott rész-vízgyűjtö, 
2. a küszöbérték (11 mg/t) fölötti koncentrációk, 3. a küszöbérték alatti koncentrációk, 4. nincs adat. 
Fig. 2: Distribution of gold in the composite rock fragment samples (plotted in the MÁFI) I. the sampled 
catchment area, 2. concentrations above threshold value (11 ppm), 3. concentrations below threshold, 4. no 
data. 
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3. Az Au eloszlása a finomfrakció (stream sediment) mintákban (készült a MáFI-ban). 1. a mintázott 
rész-vízgyűjtő, 2. a küszöbérték (6 mg/t) fölötti koncentrációk, 3. a küszöbérték alatti koncentrációk, 4. nincs 
adat. 
Fig. 3: Distribution of gold in the fine fraction of stream sediment samples (plotted in the MáFI). 1. the 
sampled catchment area, 2. concentrations above threshold value (6 ppm), 3. concentrations below threshold 
4. no data. 



3 7 4 Földtani Közlöny 123/4 

4. Az Au eloszlása a szérmintákban (nehézásvány koncentrátumban) (készült a MáFI-ban). 1. a mintázott 
rész-vízgyűjtő, 2. a küszöbérték (43 mg/t) fölötti koncentrációk, 3. a küszöbérték alatti koncentrációk, 4. 
nincs adat. 
Fig. 4: Distribution of gold in the heavy mineral concentrate samples (plotted in the MáFI). 1. the sampled 
catchment area. 2. concentrations above threshold value (43 ppm), 3. concentrations below threshold, 4. no 
data 
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5. Az Au anomália-additív folttérképe a négy mintázott közegre ( szér, finom, talaj, kőzet együttesen). 
(Készült a MÁFI-ban.)- 1. a mintázott rész-vízgyűjtő, 

2. az anomália-additív mutató értéke: 3 4. az anomália-additív mutató értéke: 1 
3. az anomália-additív mutató értéke: 2 5. az anomália-additív mutató értéke: 0 

Fig. 5: Anomaly-additive patch-map of gold for the four different sampling media (data for heavy mineral 
concentrate, fine fraction of stream sediment, soil and rock fragment samples taken together — plotted in the 
MáFI). 1. the sampled catchment area 

2. the value of the anomaly-additive index = 3 4. the value of the anomaly-additive index = 1 
3. the value of the anomaly-additive index = 2 5. the value of the anomaly-additive index = 0 
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6. Az As eloszlása az összetett talajmintákban. (Készült Helsinkiben — GSF.) 
Fig. 6: Distribution of arsenic in the composite soil samples (plotted in the Geological Survey of Finland 
-GSF) 
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7. Az Sb eloszlása az összetett talajmintákban. (Készült Helsinkiben — GSF.) 
Fig. 7: Distribution of antimony in the composite soil samples (plotted in the GSF) 
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8. Az Au, Ag, As, Sb és Pb anomália-additív geokémiai anomáliatérképe a négy mintázott közegre együttesen 
(szér, finom, talaj, kőzet). (Készült a MAFI-ban.) 1. a mintázott rész-vízgyűjtő, 

2. az anomália additív mutató értéke >8, 4. az anomália additív mutató értéke 3—4, 
3. az anomália additív mutató értéke 5—7, 5. az anomália additív mutató értéke <2 

Fig. 8: Anomaly-additive geochemical map offive elements (Au, Ag, As, Sb and Pb) for all four sampling 
media taken together (plotted in the M AFI) 1. the sampled catchment area 

2. the value of the anomaly-additive index > = 8 4, the value of the anomaly-additive index : 3-4 
3. the value of the anomaly-additive index : 5-7 5. the value of the anomaly-additive index < = 2 


