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Általános adatok

Kenya területe 550 000 km2. Keleten az 
Atlanti-óoeán és Szomália, északon Etiópia és 
Szudán, nyugaton Uganda, délen Tanganyika 
határolja.

Az ország egynegyedét kitevő parti síkság 
kivételével a térszín 500 m-nél magasabban 
fekszik, sőt a terület fele 1000m-nél magasabb: 
az ország nyugati felét borító fennsík átlagos 
magassága 1200 m. A  Rudolf-tó vidékét a K ili
mandzsáróval összekötő, részben örökhavas 
hegylánc É—D-i vonulatának legmagasabb csú
csa az 5200 m magas Kenya. A  Viktória-tótól 
É-ra, az ugandai határon terül el a 4300 m-es 
Elgon.

Legfontosabb folyók az Atlanti-óceánba 
ömlő Tana és At'hi. Mindkettő kis és ingadozó 
vízhozamú. — Kenya területére esik a Kenya 
•—Uganda—Tanganyika hármashatárt alkotó 
Viktória-tó kis része. A  tó 1300 m-re van a ten
ger színe felett. A  Rudolí-tó É-on 380 m tszf. 
magasságban van.

Éghajlat tekintetében Mombasa kikötője 
körül a tengerparti sáv esős egyenlítői típusú. 
A parti sávhoz szudáni típusú félsivatagi sáv 
csatlakozik Nairobiig terjedően, és É felé az 
etióp határig felhúzódóan. A  Szomáliái határ 
mentén egy mintegy 200 km széles sáv siva
tagi éghajlatú. Nairobitól K-re és ÉK-re ugyan
csak kb. 200 km széles sáv mérsékelt éghajlatú 
plató, egész Afrika egyik legkellemesebb éghaj
latú része. A  mérsékelt platón a leghűvösebb 
hónap átlaghőmérséklete 15, a legmelegebbé 
20 fok körül van, viszont a napi hőmérséklet- 
járás a száraz évszakban 20 fokot is elér. Az 
esős évszakban csak 10 fok körül van. A mér
sékelt plató éghajlata annyira megfelel az eu
rópai embernek, hogy „Európean Highlands”- 
nak is hívják.

Kenyának mindössze néhány százalékát bo
rítja erdő, nagyrészt hegyi esőőserdő, melynek 
jórésze értékes exotikus tűlevelűekből áll. A 
faállomány az intenzív fakitermelés következ
tében rohamosan csökken. A  terület arra meg
felelő részei nagyrészt mezőgazdasági művelés 
alatt állnak. A  többi részeket ligetes szavanna, 
ill. keleten félsivatagi szteppe borítja.

Kenya lakossága 1961-ben 7 millió 287 
ezer fő volt, ebből 50 000 fehér, 200 000 az in
diai és arab kereskedőréteg. Városi lakosság a 
népességnek mintegy 5%-a. A főváros, Nairobi, 
lakossága 120 000 fő.

A  nemzeti jövedelem 1961-ben 630 millió 
US dollár volt. 1961-ben az importérték 193 
millió, az exportérték 117 millió dollár volt. Fő 
exportcikk a kávé, szizál, tea, pirétrumkivonat, 
hús (és húsáru. Fontos termények még a gabo
nafélék, a kukorica. A  mezőgazdaság a nemze
ti jövedelem 40%-át, az ipari termelés 13%-át 
adja. A  bányászat hozzájárulása a nemzeti jö
vedelemhez 1%-nál kevesebb: 1957-ben értéke 
6 millió dollár volt. Termeltek kb. 4 millió 
dollár értékű szódát a Magadi-tó szikes part
jain, 570 000 dollár értékű rezet (rézércet), 
mintegy 300 kg aranyat 360 000 dollár érték
ben, kevés diatomaföldet, mészkövet, kősót, 
stb. A  bányászati termelés csökkenő irányzatú.

A bányászat 1957-ben 7600 afrikait foglal
koztatott évi 80 font átlagjövedelemmel és 300 
európait évi 670 font átlagjövedelemmel. Föld
alatti bányászat nincs.

Az ország korszerű tengeri kikötője Kilin- 
dini Mombasa mellett. Rakpartjai nyolc 10 m 
merülésű hajót fogadhatnak egyszerre. A kikö
tőbe 45 000 tonnás, 230 m hosszú hajó is be
állhat. A  ki- és berakodás modern és gyors; 
megfelelő raktárépületek állnak rendelkezésre.

Kenya 40 000 kilométernyi útijából 1957- 
ben csak 800 km volt aszfaltozott, 24 000 min
den felületi kezelést nélkülözött.

Az „Uganda-vasút” Mombasát Nairobival, 
ill. az ugandai végállomással kapcsolja össze. 
Méteres nyomtávú. A vonalat az utóbbi időben 
fokozatosan modernizálták, állítólag tűrhető ál
lapotban van.

A Tana folyó jó esetben 400, kedvezőtlen 
időben 150 mérföld hosszban hajózható.

Földtani felépítés

Kenya — és egész Kelet-Afrika — átala
kult és magmás kőzetekből álló merev, ősi ké
regrész, pajzs. Rajta üledékes kőzetek a föld- 
történet során viszonylag kevés alkalommal és 
rövid ideig rakódtak le. Viszont a terület több
ször csaknem a tengerszintig lepusztult, és 
ilyenkor a prefcambriumi pajzsra települt kép
ződmények csak néhá: y védettebb sávban ma
radtak meg. Ez a mag, arázata annak, hogy a 
terület több mint felén prekambriumi kőzetek 
vannak a felszín alatt. A  lepusztulást fokozta, 
hogy egy-egy lepusztulási szakasz után a te-
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rület újra és újra kiemelkedett, így egyre újabb 
támadási felületet adott a pusztító erőknek. 
Minden egyes eróziós fázis csaknem sík „tönk
felületet” eredményezett; a tönkfelszíneken he
lyenként vastag laterites takaró alakulhatott ki 
A régebbi lepusztulási fázisok tönkfelületeinek 
megmaradt foszlányai magasabb térszíni hely
zetben, a fiatalabbak kisebb magasságban ta
lálhatók ma meg.

A merev pajzsot hatalmas és mély törések 
szelik át, melyek nagyjából É—D-i irányú ár
kokat formálnak. Bennük húzódnak meg a ke
let-afrikai tavak, de a prekambriumnál fiata
labb üledékes kőzetek jórésze is. A  mély árkok 
megvédték ezeket a maradványokat a pusztító 
erőktől.

A mély törések mentén számos vulkánból 
hatalmas lávatömeg ömlött a kenya-ugandai
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E T i Ó P U

határvidék területére. Itt a lávaképződmények 
600x200 km területen találhatók meg. A táj 
arculatát is megszabják, mert mindaz, ami az 
1200 m körüli átlagos magasságú ősi pajzsfel
szín fölött terül el, vulkáni képződmény: ide 
tartoznak Afrika legmagasabb csúcsai, a Kili
mandzsáró, Kenya, Elgon, Ruwenzori, Meru, 
Nyiragongo stb. A  vulkáni tevékenység egyik- 
másik kráterben pia is tart.

A  tengerpartmenti sávban, ahol a pajzs le
pusztulása már a tengerparti üledékképződés
nek ad helyet, viszonylag gazdagabb üledékes 
rétegsort .találunk. A  tengerpartot éles letörés
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jellemzi: meghosszabbítása ez az árkok egyi
két határoló nagy tör'svonalnak.

Az ősi pajzs képződményeihez tartoznak 
a „Basement system” a „nyanzium” és „ka- 
virondium.”

A Basement system radioaktív korát 3 250 
millió évben (archaikum) állapították meg. Az 
ország központi és nyugati részén van a fel
színen. Gnájsz, csillámpala, kvarcit és cipollinó 
(szilikátokkal szennyezett márványfajta) építi 
fel.

A  nyanziumot 2 800 millió évnél idősebb
nek tartják (középső prekambrium). A Viktó
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ria-tó partjain van a felszínen. Bázisos és sa
vanyú vulkáni kőzetekből átalakult kőzetféle
ségekből, valamint magnetites kvarcitból áll. 
A nyanziumba aranyércesedést hozó gránit 
nyomult be.

A  kavirondium a nyanziumnál fiatalabb. 
A  Viktória-tó Kavirondó-öblében fordul elő. 
Konglomerátumból, palás kőzetekből (?) és 
földpátos homokkőből áll. Ezt a képződményt 
is gránitbenyomulás jellemzi.

Az üledékes kőzetek foszlányai infrakam- 
briumi, karroo, jura és kréta korúak. Az infra- 
kambriumot homokkő, stromatolitos dolomit 
képviseli, Kenya területén kevéssé fontos. A 
Karroo-sorozat a tengerpart mentén van meg, 
mintegy 80 km széles sávban. (Földpátos ho
mokkő, konglomerátum, halpikkelyes pala, me
szes és palás homokkő.) A  jura és kréta kép
ződmények a tengerpart mentén, a parttól 
legfeljebb 150 km távolságban találhatók. Nagy
részt agyagpalából állnak.

A fentebb említett hatalmas árokrendszert 
és vulkáni hegységeket létrehozó törések a kré
taidőszaktól jóformán napjainkig fejlődtek, ala
kultak. A töréses mozgások során az ősi pajzs 
felszíne többszörösen megemelkedett. A  meg
emelt felszín roncsai, ott, ahol a lepusztulás 
elől menekültek, (a központi magashegység pe
remein,) ma is felismerhetők. Kelet-Afrikában 
a következő tönkfelszíneket különböztetik meg:

P I vagy mezozoos (krétaidőszaki?)
P II vagy Buganda (eooén-oligocén?)
P III vagy Kyoga vagy Ituri (alsó miocén)

Ezek közül Kelet-Afrikában nagyobb te
rületen csak az Ituri-felszín van meg, a Bu- 
ganda-felszín foszlányokra korlátozódik, és a 
mezozoos felszín egyes szerzők szerint egészen 
hiányzik. A  Buganda-felszínt erőteljes és mély 
lateritesedés jellemzi, az Ituri-felszín lateritese- 
dése jelentéktelenebb.

A gyűrűtelérek nem teljesen tisztázott kö
rülmények között a földkéregbe nyomult mag
más kőzettestek, melyek később a fedőrétegek 
lepusztulása révén a felszínre kerültek. A  leg
szebb kelet-afrikai gyűrűtelérszerkezetek 
de ismeretesek hasonló szerkezetek É-ra, az 
ugandai határon túl terül el a 4300 m-es Elgon. 
Ugandában találhatók az Elgon-csúcs vidékén, 
de hasonló szerkezetek ismeretesek Kenyából 
is. Anyaguk nefelinszíenit, szienit, alkáligránit, 
ijolit és karbonatit. A  gyűrűtelérrendszerek át
lagos átmérője öt kilométer.

A  miocénkorú vulkáni kitörések Kelet- 
Afrikában nagy területen vastag láva- és tu
fasorozatot hoztak létre. Alulról felfelé ha
ladva a vulkáni sorozatban a) bazaltot, bazani- 
tot és tefritet, b) fonolitot, c) trachitot és rio- 
litot különböztetünk meg.

Ásványi nyersanyagok

Az ország területe kevéssé feltárt. Sok 
előfordulást ismernek, de ezek részletesen még 
nemigen vannak megkutatva.

A vasérctelepek minőségét és készleteit 
még nem mérték fel. Hasonló a helyzet a wolf- 
ram- króm-, mangán-, nióbium- és tantálérc 
terén.

Molibdén Maralal-nál és a Nyanza tarto
mány északi részén ismeretes. Rezet Nyanza 
tartományban a Viktória-tó mellett a Macalder- 
Nyanza bányában termelnek, havi 200 tonna 
körüli mennyiségben. Aranyat ugyanitt bá
nyásznak. Ólom, cink, ón található a Partvidé- 
ki-tartományban; berillium is előfordul, de a 
készletek nem ismeretesek. Hasonló a helyzet 
az arzenopirittel és higannyal.

Lítium a „Basement system” pegmatitjai- 
ban dúsúlt fel. A  készletek nem ismeretesek. 
Magnezitet időnként termelnek Mtito Andéi 
környékén és az É. Tartományban is. Korund 
ugyancsak Mtito Andéi környékén található. 
Cirkontelepet találták, de készlete még nem 
ismert.

Azbeszttermelés Voi-kömyékén folyik. Ke
rámiai nyersanyag a Központi és Partvidéki 
tartományban is található.

Diatomaföldet Gilgil-nél és a Magadi-tó 
környékén termelnek nagyobb mennyiségben. 
Grafit Tsavo-nál és Thika-nál található kisebb, 
de műreveló telepben. Földpát, fluorit, gipsz 
is van, de ismeretlen mennyiségben. Disztént 
(kyanit) 1950-ben 12 000 tonnát termeltek. A 
készletek műrevalóak és vasútközeiben vannak. 
Kismérvű csillámtermelés a Központi Tarto
mányban és a Rift Valley tartomány ÉNy-i 
részén folyik.

Műrevaló piritkészletek vannak, de terme
lés még nem indult.

A  szóda évi termelése 75 és 200 000 to kö
zött váltakozik, jelenleg 80 000 to körüli. A 
Magadi-tó melletti telepeket 1919 óta műve
lik. Talkumot, zsírkövet, pirofillitet és vermi- 
kulitot is találtak, de a te’ epek műrevalósága 
nem ismert.

Mombasától 40 mérföldre DNy-ra a parti 
homokban ritkafém-ásványok találhatók, állí
tólag „nagy niobátteleppel kapcsolatban” .

Az irodalom nagy, kevéssé ismert lignitte
lepekről beszél. 1930-ban a Wajir- és a Man- 
dera-területen kőolajkutatást végeztek és „ígé
retes, szerkezetet” találtak.

Az elmúlt évben Nairobitól 50 mérföldre 
1 millió tonnás wollastonit-telepet kutattak 
meg: a közeljövőben itt külszíni bányászatot 
terveznek.
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Bauxit-perspektívák

A trópusi területeken a bauxit a laterit 
nevű talajféleség egyik változata. A laterit zo- 
nális talaj, azaz a Föld éghajlati zónáinak egyi
kéhez, nevezetesen a trópusi éghajlathoz kap
csolódik. Ezért gyakorlatilag mindenütt kiala
kul —és mindenütt kialakult a földtani múlt
ban is — ahol megfelelő éghajlat uralkodott, 
vagy uralkodik.

Ahhoz, hogy a laterit egyben bauxit, azaz. 
kereskedelmi értékű alumíniumérc legyen, ed
digi ismereteink szerint az szükséges, hogy vagy 
a laterittalaj alatti anyakőzet legyen igen gaz
dag könnyen bomló alumíniumszilikátásvá- 
nyokban — ez a helyzet Guineában a Los-szi- 
getek nefelinszienitje esetében, — vagy a talaj- 
képződés tartson nagyon hosszú ideig, és az 
anyákőzet ne legyen túl vasas, — ez a helyzet 
Guineában a Kindia környéki bauxit esetében, 
ahol homokkőben foglalt néhány százalék csil
lámból alakult ki a bauxit. Ha a két tényező 
pozitív módon imterferál, az még jobb. Ilyen 
Guineában a bőkéi telepek esete.

A.z első feltétel nagy kiterjedésben ritkán 
teljesül, mert a könnyen bomló alumíniumszi- 
likátokban igen gazdag kőzetek a Földön rit
kák. A  második feltétel — a hosszas talajkép
ződés — azt a további feltételt szabja, hogy a 
talaj hosszú időn keresztül egy helyben marad
jon, ne essék áldozatul lepusztulásnak. Ez he- 
gyes-völgyes területen nem valósul meg, csak 
síkvidéken. Ezért a kiterjedt lateritfelszínek 
általában (és a kiterjedt bauxitterületek külö
nösen) az ősi tönkfelszínekhez kötöttek.

Vizsgáljuk a fenti feltételeket Kenya szem
pontjából.

Kenya mai éghajlata aligha nevezhető trópu
sinak. Ezt a szélességi helyzetétől eltérő klí
mát erőteljes hegyrajza okozza. De a kutatók 
megegyeznek abban, hogy a hegyrajz ilyen 
alakulása a miocén kor eleje után következett 
be. Ezért a klimatikus feltételek korábban itt 
is ugyanúgy megvoltak, mint Afrika más ré
szein.

Sajnos, a széleskörű lateritképződésre mó
dot adó tönkfelszínek közül a hegységek ki
alakulásánál idősebbek, nevezetesen a mezozoos 
és a Buganda tönkfelszín, Kenya területén egy
általán nincsenek meg vagy csak igen kis te
rületet foglalnak el. Mindenesetre a kutatás
nak elsősorban a Buganda-felszín maradványai
ra kell irányulnia, mert erről ismeretes, hogy 
„mélyen és erőteljesen lateritesedett” , ezért 
ott minden nem túlságosan vasas anyakőze
ten várható bauxit.

A hegységek kialakulása után, kedvezőtle
nebb klimatikus körülmények között alakult ki 
az Ituri tönkfelszín. Minthogy ennek lateritese- 
déséről tudjuk, hogy kevéssé intenzív, ezen a 
felszínen elsősorban a mállékony alumínium-

szilikátokban gazdag kőzeteket lenne célszerű 
kutatni. Ide tartozik mint lehetőség a részletes 
földtani leírásban felsorolt nefelinszienit, szie- 
nit, alkáli gránit, ijolit, fonolit, trachit.

További távoli lehetőségként jelentkeznek 
a fiatal, pleisztocén-holocén felszínek lateritjei, 
de általános afrikai tapasztalat szerint ezek a 
fiatal lateritek inkább vasasak.

Vizsgáljuk meg a fenti következtetések he
lyességét a szomszédos országok bauxithelyze- 
tének tükrében. Ha következtetéseink igazak, a 
szomszédos országok határos területein nagy 
valószínűséggel kell bauxittelepeket találnunk. 
Tanganyikában, a kenyai határtól nem messze 
valóban van két „gazdasági értékű, de még nem 
művelt” bauxittelep.

A  legközelebbi bauxitbánya Mozambique 
gyarmaton van Penhalonga és Vila Manica 
térségében. A telep jóminőségű bauxitot tar
talmaz, melyből tűzálló anyagokat és alumí
niumszulfátot gyártanak.

A bauxit értékesítésének lehetőségeit vizs
gálva megállapítható, hogy a bauxitra pers
pektivikus területek az eddigi kevés adat szerint 
igen kevés kivétellel (a Pare és Usambara hegyvi
dék kivételével a kenya-tanganyikai határon) 
a tengerparttól többszáz kilométeres távolság
ban terülnek el. Ez azt jelenti, hogy még ked
vező fekvés esetén is (ha a vasútvonal közel 
van) nagyszabású vasútrekonstrukciós vagy 
vasútépítési munkálatokat kell végrehajtani, 
mert a méteres nyomtávú vasút, melyen .mel
lesleg az egész ország export-importforgalmá
nak nagyrésze is lebonyolódik, nem alkalmas 
nagyobb ércmennyiség szállítására. Mindez oda 
vezet, hogy a bauxittermeléshez szükséges be
ruházások nagyrészét tenné ki a szállítási vo
nal kiépítése, ez pedig csak millió tonna körüli 
évi termelés esetén lenne amortizálható.

Alumíniumgyártás a megfelelő villamos- 
energialehetőségek hiánya miatt legfeljebb 
hazai fogyasztásra jöhet szóba.

Esetleges kenyai bauxitleletek természe
tes gazdasági folyamata eszerint viszonylag 
kiskapacitású timföldgyár építését és üzemel
tetését kívánná meg. Az Egyesült Nemzetek 
idevonatkozó felmérései szerint világpiacra ter
melő timföldgyár minimális rentábilis kapaci
tása 200 000 tonna. Ehhez szükséges, 15 évi 
működést számítva, 10— 15 millió tonna jómi
nőségű bauxit. Tízmilliótonnás lateritbauxitte- 
lep meglehetősen kicsiny, ezért Kenyának 
aránylag kiskiterjedésű jóminőségű bauxitlelet 
esetén is lehet timföldipara. A timföldipar ki
alakítása azért is rokonszenves elgondolás, mert 
a szükséges szóda és mészkő helyben van.

Egészen .más kérdés a timföld értékesítése. 
A szállítási távolságok a csendesóceáni nagy 
fogyasztók (Japán, Kanada, Egyesült Államok) 
kikötőiig túl nagyok. Túlságosan messze van
nak az Egyesült Államok atlanti partjai is.
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Természetes fogyasztóként tehát India, Egyip
tom, a Szovjetunió és Nyugat-Európa jönne 
számításba. Mindenesetre Kenyára is áll az 
Egyesült Nemzetek idevágó felméréseinek az a 
két tézise, hogy „timföldipart létesíteni nem

érdemes, ha nincs a timföldre hosszúlejáratú 
szerződéssel kötött vevő” és „Afrika timföld- 
és bauxittermelési lehetőségeit nem is annyira 
a súlyos tőkehiány, mint inkább a világpiac 
telítettsége korlátozza.”

Szemle

(Az érces kőzetek metallogéniai és prognózis
térképeinek összeállítását, tartalmát és feltéte
les jelkulcsát meghatározó alapelvek.) Nedra, 
Moszkva, 1964.

Az E. T. Satalov szerkesztésében megjele
nő munka a földtudományok egyik szemünk 
láttára kialakuló új területével, a metallogé- 
niával foglalkozik, figyelmét elsősorban a me
tallogéniai térképekre összpontosítva. A  tu
dományág fiatal voltát szemlélteti, hogy a 
könyv bőséges irodalomjegyzékében az 1958. 
után megjelent munkák uralkodnak. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a szerzők csaknem kizá
rólag a szovjet metallogéniai szemlélet kiala
kulását tárgyalják, úgy nyilvánvaló, hogy jó] 
körülhatárolt területükön jelentős ismeret- 
anyag közlésére nyílik lehetőségük.

Munkájúkat a metallogenetikus kéziköny
vének is nevezhetnénk: egész felépítése a ké
zikönyvszerű gyors használat szolgálatában áll. 
Alapos történelmi visszapillantás után —- ter
mészetesen Bilibin munkásságát állítják a kö
zéppontba —  szerzők táblázatokkal illusztrálva 
tekintik át a metallogénia ismeretanyagát, min
denütt törekedve a pontos meghatározásokra. 
A könyv gerincét az érces körzet (rajon) elem
zése adja. Érces körzeten — illetve a vele je
lentésében azonos, de egyirányban nyúlt alak
ja miatt megkülönböztetett érces zónán — szer
zők olyan, néhány 10 krn-es szerfcezeti-érckép- 
ződési egységet értenek, amely a nagytektoni
kai egységek ércképződési és tektonikai ala
pon egyaránt jól elhatárolható része. Egy kör
zeten belül több hasonló ércformációval jellem
zett érctelep helyezkedik el. Minden körzet 
vizsgálatának célja az ércesedést determináló 
tényezők (szerkezet, magmatizmus és litológia) 
szerepének, megismerése és ennek nyomán to
vábbi, ismeretlen telepek feltárása. Bár szer
zők szerint az ércesedés tér- időbeli eloszlását 
szigorú törvényszerűségek szabályozzák, óva

kodnak attól, hogy kellőképpen nem tisztázott 
összefüggések jelentőségének túlértékelésével a 
kutatás körét leszűkítsék. Céljuk inkább az, 
hogy a törvényszerűségek egyfelől az ércese
dés, másfelől a többi földtani jelenség rendsze
res ábrázolása során önmaguiktól bontakozza
nak ki.

Különös figyelmet érdemel az összeállítás
nak az a része, amely az ércek és az ércesedés 
„anyakőzete” közti kapcsolat vizsgálatával fog
lalkozik. Módszerükhöz híven szerzők itt is 
táblázatos összesítésben mutatják be azokat a 
földtani, ásvány-kőzettani és geokémiai krité
riumokat, amelyek az ércesedés és egy meg
határozott magmás kőzet kapcsolatát igazol
hatják. Ebben a vonatkozásban érdekes, de 
egyelőre túl korai az egyes magmás, tektoni
kus, üledékes és ércképződési ciklusok és fá'zi- 
sok párhuzamosítására irányuló törekvés.

A  mű további része a metallogéniai térké
pek fő típusaival foglalkozik. Az áttekintő me
tallogéniai térkép méretaránya 1:500 000, illet
ve 1:1 000 000, feladata az egyes érces körzetek 
határainak a tektonikai egységek figyelembe
vételével történő kijelölése. Ezekről az érces 
körzetekről készül el azután a tulajdonképpeni 
metallogéniai és prognózis-térkép. A  körzetek 
metallogéniai térképének méretaránya általá
ban 1:25 000, vagy 1:50 000. Ez a térkép tünteti 
fel a vizsgált terület összes érc-előfordulását, 
szemlélteti az ércesedés és a többi földtani té
nyező kapcsolatát és —- amennyiben erre le
hetőség van — bemutatja e kapcsolat geneti
kai vonatkozásait. Mindehhez földtani alap
térképre van szükség. A  vele azonos méret
arányú, átlátszó anyagra készülő prognózis
térkép már a metallogéniai térkép adataiból 
leszűrhető kutatási perspektívák ábrázolására, 
valamint a további kutatás irányának kijelölé
sére ' szolgál.

A  mű második felét a térképek tartalmi 
jellemzése, az alkalmazandó jelkulcs sokszor 
túlságos, a színválasztásig terjedő részletességű 
ismertetése és a csatolt mintatérképek leírása
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