
Látogatás a párizsi B. R. G. M. hivatalában
Irta : Rásonyi László

1966 m ájusában Párizsban látogatást te t
tem  a BUREAU DE RECHERCHES GÉOLO- 
GIQUES ET MINIERES (Földtani és Bányászati 
Kutatások) hivatalában, J. Ricour osztályvezető 
meghívására. A kapott tájékoztatások és kü
lönböző osztályokon te t t  látogatások eredm é
nyeképpen bepillantást nyerhettem  a  legna
gyobb francia földtani kutatószerv m unkájába, 
feladataiba, szervezeti felépítésébe.

A következőkben rövid tájékoztatást kívá
nok adni a mai francia földtani szervezetről és 
ezen belül részletesebben a  B. R. G. M. tevé
kenységéről.

A francia földtani tevékenység, kutatások 
legfelsőbb irányító szerve, a  közvetlenül az 
Iparügyi M inisztérium nak alárendelt DIREC- 
TION DES MINES (Bányászati Igazgatóság), 
amelyben földtani főosztály működik. I tt  van a 
francia Ásványvagyon Bizottság is, mely a be
nyújto tt ásványi nyersanyakészletszám ításokat 
bírálja felül és hagyja jóvá. A Direction des 
Mines két hivatalnak a' főhatósága. Ezek a (1) 
SERVICE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE 
FRANCÉ és a (2) BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES ET MINIERES (B. R. G. M.).

(1) Az S. C. G. F. Franciaország Földtani 
Térképező Szolgálata) végzi Franciaország hi
vatalos állami földtani térképezését. Viszonylag 
kis geológus létszám ú hivatal, sok külső szerző
déses m unkatárssal. Legfőbb, sőt kizárólagos 
tevékenysége az ország teljes területének a 
földtani térképezése 1150 db 1:80.000 m éret
arányú térképlapon. Következő fázisként 
1:50.000 m éretarányban térképezik fel Francia- 
ország területét. Eddig kb. 100 lap készült el.

Franciaországnak mindezideig nincsen ún. 
Állami Földtani Intézete. Az Iparügyi Minisz
térium , illetve a Direction des Mines csak né
hány év óta foglalkozik m egvalósításának gon
dolatával.

(2) A B. R. G. M. ipari és kereskedelm i jel
legű (Service public) állami vállalat, állami do
tációval és ugyanakkor m agántőkével is. Műkö
dését a Direction des Mines ellenőrzi. Szénhid
rogének kivételével m inden.ásványi nyersanyag 
kutatásával foglalkozik. 1959. okt. 23-án kelt 
törvénnyel hívták életre négy különböző hivatal 
összevonásából. Az elődjét, a  BRGGM-et az 
1953. évi 53—675. sz. törvény hozta létre.

A B. R. G. M. szervezeti felépítése az aláb
bi:

Vezérigazgató 
Főtitkárság 

Tudományos igazgató
Dokumentációs Osztály 
Általános Földtani Osztály

Geofizikai Osztály 
Geokémiai Osztály 
Kémiai Osztály

Műszaki Igazgató és Bány. kutatások 
Bányaföldtani Osztály 
Bányászati Osztály 
Ált. Műszaki Szolgálat

A hivatal létszáma kb. 420 geológus, geoló
gus-mérnök, geofizikus, bányam érnök és egyéb 
diplomás m űszaki (ezekből 250 Franciaország
ban, a  többi külföldi — tengerentúli terü lete
ken). Ezenkívül 800 műszaki és adm inisztratív 
tisztviselő.

Az egész országban a B. R. G. M.-mel 
együtt körülbelül 4000 geológus, geológus-mér
nök, geofizikus dolgozik (ebben a számban a  la
boratórium okban dolgozó diplomások, vegyé
szek, fizikusok, m atem atikusok stb. is benne 
foglaltatnak).

A B. R. G. M. működési szabályzata szerint 
az alap és alkalmazott kutatástól kezdve föld
tani térképezést, bányaföldtant, — igen sokféle 
m unkát végez egészen az ásványi nyersanyag- 
előfordulások gazdaságossági számításáig.

A földtani térképezés igen kiterjedt m un
kájá t jelenti a hivatalnak. Mivel igen sok geo
lógus a régebbi tengerentúli (francia gyarmati) 
földtani szolgálatoktól kerü lt be, — nagy gya
korlattal rendelkeznek a legkülönfélébb terü let
típusok térképezése terén. A B. R. G. M. sok 
szakértője dolgozik együtt az S. C. G. F. geoló
gusaival Franciaország 1:50.000 és 1:80.000 mé
retarányú földtani térképezésénél. Többféle m é
retarányú térképet készítenek.

Az A frikai Hoggar hegység 1:500.000 föld
tan i térképét, valam int franciaországi földtani 
térképeket m utattak  be kérésemre.

Érdekes, hogy az l:80.000-es jelenleg hasz
nálatos földtani térképeknél soknak még ún. 
„szőrös” topográfiai térkép szolgált alapul.

Részletes, 1:20.000—1:2000 m éretarányú 
(hidrogeológiai, mérnökgeológiai stb.) térképek 
topográfaiai alap ját is ők készítik. Közremű
ködnek nemzetközi szintetikus térképek készí
tésében is. Pl.: Európa l:l,500.000-es nemzet
közi földtani térképe, Európa 1:2,500.000-es 
nemzetközi tektonikai térképe.

A térképező fúrásokat, azok anyagfeldol
gozását is ők végzik (kristályos és üledékes kő
zettan, metallogénia, mikrokémia, szedimento- 
lógia, paleontológia, mikropaleontológia, paly- 
nológia, geökronológia, m ineralógia; földi és légi 
geofizikai kutatás; fúrások).

Alkalm azott szpeleológiai osztály a leltároz
za Franciaország szám talan barlangját vagy
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üreges terét, folyékony vagy légnemű anyagok 
tárolása céljából.

Külön szénföldtani osztály foglalkozik a 
szenes kérdésekkel.

Bányászati kutatási osztálya 1:320.000 mé
retarányú térképen tün te tte  fel Franciaország 
összes m egkutatott ásványi nyersanyagát. Az 
osztály kutató  missziói m agánvállalatokkal 
együttm űködve dolgoznak Franciaországban és 
a tengerentúli területeken.

Bányászati Földtani Osztálya nagy adattára  
birtokában szakvélem ényeket ad, vagy szakértő
ket küld a  különféle ásványi nyersanyagok fel
tárására. Pl. a  Prélauff-i ólom-cink telepeket 
először geokémiai, m ajd geofizikai kutatásokkal 
tá rták  fel, majd a bányát tervezték meg.

A B. R. G. M. alkalm azott földtani k u ta 
tási hivatala: BŰRE AU D’ÉTUDES DE GÉO- 
LOGIE APPLIQUÉE (BERGA), hidrogeloógiai, 
építésföldtani kutatásokat végez. Hidrogeológiai 
adattára az adatok gyűjtésében együttm űködik 
az egyetemekkel és m agánvállalatokkal. Kör
zeti központjai: Északi körzet: Pas-de-Calais; 
Keleti körzet: Lorraine et Alsace; Délkeleti kör
zet: Provence e t Corsica: Gironde; Jura; Párizsi 
medence. Afrikában: :Senegal, M auritánia, Ni
ger, Csiád, K am erun és Elefántcsontpart.

Hidrogeológiai kutatásait a Geofizikai Osz
tállyal együttm űködve készíti. A BERGA az 
alábbi m unkákat végzi: víztározók helym egha
tározása, talajm echanikai vizsgálata; m élyépí
tési feladatok; talaj csúszások meggátolására 
vizsgálatok; alagutak építése (Mont Blanc, La 
Manche Csatorna alatt stb.), útépítés, (dél pári
zsi autópálya), csővezetékek (dél európai kőolaj - 
földgázvezeték, Lacq-i földgázvezeték stb.) m ér
nökgeológiai m unkálatai. Kikötőépítés, ipari lé
tesítm ények, atom erőm ű tervezése.

Ezeknél a m unkálatoknál szorosan együ tt
m űködik az ország talaj és kőzetmechanikai la
boratóriumával, az U tak Hivatalával, Városi és 
Tájrendezési Hatósággal, az Atomenergia Bi
zottsággal, a Francia Államvasutakkal, az Álla
mi Villamosásgi Központtal stb.

Az alkalm azott kutatások m ellett, alapku
tatásokat is végez a B. R. G. M., bár ez kimon
dottan nem feladata. A tudományos alapku tatá
sokat a B. R. G. M. Tudományos Bizottsága 
hangolja egybe más szervek (Egyetemek, C. N. 
R. S. Tudományos Kutatások Nemzeti Köz
pontja) m unkájával. Ilyen m unkák pl.: geo- 
kronológiai mérések, sztratiform  telepek vizsgá
lata, geotermometria, kőzettani és metallogéniai 
elektronikus m ikro-anyag meghatározás (napi 
16 órában), geofizikai alapkutatás, ásványm inta
anyag gyűitése nemzetközi cserecélokra, geo- 
biológia (Párizs és Dekar-ban). geostatisz- 
ka és kutatási stratégia (pl. nyersanyagtelepek 
jellegének a meghatározásához a lehetőségek 
kalkulációja).

A Francia Bányatörvény 131. sz. paragra
fusa előírja, hogy m inden 1 0  m -nél mélyebb
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feltárást, fúrást be kell jelenteni, a harántolt 
rétegsor leírását és m intáit be kell szolgáltatni, 
— Az Iparügyi M inisztériummal való megegye
zés értelm ében — B. R. G. M. számára. A B. R. 
G. M. regionális központjaiban gyűjti ezt a hatal
mas anyagot. Ezek: Párizs, Douai, Metz, Rouen, 
Lons-leSaunier, Clerm ont-Ferrand, Toulouse, 
Bordeaux, Marseilles, Lyons, Diján, Nantes és 
Alés, Az információkat a  B. R. G. M. „Dokumen
tációs Tájékoztató Szolgálata” (melyben a hivatal 
m inden szakem bere sajá t specialitásának meg
felelően kollaborál) gyűjti, rendezi és egyezteti. 
A gyakran keresett információkon kívül (beje
len te tt fúrások, kőolaj vállalatok havi jelentései, 
magíminták, furadékok stb.) értékes elemzése
ket végez a  „Dokumentációs Tájékoztató Szol
gálat” . Különösen fontos m unkaterületek doku
mentációs anyagát gyűjti össze. 1960-ban pél
dául az adatok alapján állította össze Francia- 
ország vasérctelepeinek a térképét. A B. R. G. 
M. nyilvánosságra hozza az adatok alapján ké
szített analíziseket. Ugyanakkor, m int hatóság 
ellenőrzi a Bányatörvényben előírtaknak a be
tartását. Bizonyos adatokat csak 10 év után bo
csát szabadon.

A B. R. G. M. Információs Osztálya hatal
mas földtudom ányi adatanyagot (ásvány-, kő
zettan, .rétegtan, tektonika, geomorfológia, a l
kalm azott földtan, őslénytan) tárol. Fő m unká
ja a bibliográfia, kivonatok, fordítások szétkül
dése. Könyvtára, térképtára  és fényképtára van 
a hivatalnak. Jelentések és tanulm ányok kiadá
sát végzi. Az Információs Osztály havonként 
3500 új folyóiratot, könyvet soroz be állomá
nyába. A szerzők szerinti cédularendszer lyuk- 
kártyákon szerepel. Tárgykör szerinti cédula- 
katalógus is van. Német, angol, spanyol, olasz, 
orosz fordításokat készítenek az Osztály fordí
tói. Eddig 3800 fordítás készült.

A B. R. G. M. paleontológiái dokumentációs 
referenciát is készített. Ezt négy szempont sze
rin t állíto tták  össze: _ _

( 1 ) Őslénytani kiadványok, fajig bezárólag, 
úgy, hogy a  bibliográfiai kártya indexet 
és részletes osztályozó kártya indexet 
állandóan a  napi helyzetnek megfele
lőien lehet tartan i.

(2) K ártyák a fajok leírásával és képével.
(3) Paleontológusok világ listája kártya- 

rendszerben, a  napi helyzetnek megfe
lelően.

(4) Francia és külföldi őslénytani gyűjte
m ények kártya indexe.

Az Információs Osztály készíti a „Nemzet
közi Rétegtani Enciklopédiát”. (A B. R. G. M. 
tag ja  a  Nemzetközi Földtani Kongresszus Ré
tegtani Bizottságának). Eddig 15 000 oldal 200 
térképpel, ill. illusztrációval készült el.

A B. R. G. M. sok külföldi földtani és bá
nyászati oktató intézm énnyel és intézettel m ű
ködik együtt, 1962-ben például 30 külföldi 
szakem bert fogadott 1 — 1 2  hónapos tanulm ányi



időre, 16 országból (Argentína, Bolívia, Kongó, 
Görögország, Mali, Lengyelország, Törökország 
stb.).

A B. R. G. M. állami tám ogatást kap, de 
m agánvállalatokkal is köt szerződést. Anyagi 
finanszírozása, pl. 1963-ban 100 miliő NF volt 
a következő megoszlásban:

Iparügyi M inisztériumtól 28 mill. NF
* F. A. C. 20.5
* F. I. D. E. S. 3,5
* F. I. D. O. M. 1.5

Harmadik féllel együtt 41
Egyéb 5,5

Ezzel szemben a kiadások a  következőkép
pen alakultak:

Földtani tanulm ányok és bányá
szati ku tatás 76 mill. NF

Fekete Afrika és Madagaszkár 49 a

Franciaország 14 }»
Tengerentúli megyék és te rü 

letek 6 >>
Algéria 4 f f

Egyéb 3
f f

Tudományos és műszaki talál
mányok 18 f f

Beruházások 6
f f

A B. R. G. M. székháza Párizsban az. Eiffel 
torony közelében van. A további terjeszkedés 
itt m ár lehetetlen. Az új épületeket, ahová fo
kozatosan az egész intézm ényt áttelepítik, Pá
rizstól m integy 100 krn-re, Orléans-ban építik. 
Egyelőre az ásvány-kőzettani laboratórium  köl
tözött ide.

Szemle

(Üledékes kőzetek fácies — geokémiai tanul
mányozásának vizsgálati módszerei)

A m ár 8 évvel ezelőtt m egjelent- — de m a
gyar szaklapban még nem ism ertetett — könyv 
bem utatását a  tém ában való rendkívüli elm a
radottság és a  vizsgálati módszerekkel szemben 
általában m egnyilvánuló értetlenség indikálta. 
Ennek megfelelően jelen ism ertetésünket bizo
nyos fokig rendhagyó módon — a kérdés ha
zai vonatkozásaira nagyobb súlyt helyezve — 
készítjük.

Hazánkban ilyen jellegű vizsgálati módsze
rek és eredm ények in terpretálása az utóbbi 5— 
6 évben néhány esetben tö rtén t meg. A tém á
val kapcsolatos pangás és nem egy esetben ha
tározott ellenkezés időszerűvé teszi a kémiai e l
ven alapuló gyors és általában egzakt metodika 
népszerűsítését.

A könyv első része az egyszerű oldási m a
radék, illetve kioldható ionok mennyiségi, m i
nőségi jellemzőit közli — részben irodalmi ada
tok alapján — a különböző környezetben lera
kodó kőzetek fácies összetételének függvényé
ben. Felhasználja a tengervízben m ár korábban 
kim utatott Lindgren W) anion sor összefüggést: 
Cl~>SNi2~>HC0:y é s  ugyancsak jelzi az édes
vizekre jellemző ellenkező irányú egyenlőtlen
ség meglétét.

Ezek hányadosából képzett „Ks” index

HCCT^ l—CO2 -  a  vizsgalatok szerint folyók

ban, illetve folyami üledékekben m aximálisan 
csak 0,2 -et ér el.

Továbbiakban utal a szerző arra, hogy gya
korlati m éréseknél általában megfelel a  klorid 
és hidrokarbonát ionok arányának számszerű 
m egítélése is.

Az úgynevezett száraz m aradék és a kőzet- 
anyag karbonát tartalm ának meghatározása 
alapján igen egyszerű és a gyakorlatban jól fel
használható geokémiai rendszert dolgoz ki a 
legfontosabb üledékes kgzetfáciesek osztályozá
sára.

Az abszcisszán az oldhatatlan m aradék és 
a szeszkvioxidok összege, az ordinátán pedig a 
megfelelően m eghatározott karbonát tartalom  
CO2 form ájában szerepei.

(Megjegyzendő azonban a  karbonát megha
tározására a  hagyományos módszerek általában 
nem megfelelők, ugyanis a  diagrammon jelzett 
négy legfontosabb karbonát oldhatósága híg só
savban nem egyforma. Ennek megfelelően biz
tosítani kell, hogy a  hideg savban nem, vagy 
nehezen oldható sziderit, magnezit CCh-je is 
felszabaduljon).

A könyv második része általában a  kőze
tek oxidációs jellegeinek meghatározásával fog
lalkozik, ahol több módszert m utat be és a mód
szerekkel végzett gyakorlati eredm ényeket is 
közli. Előnyben részesíti a titrálásos módszere-
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