
rajzi geológiai, geofizikai problémára fog fényt 
deríteni. Méltán mondható ez a terv a földrajz
tudományok jelenleg legfontosabb, legnagysze
rűbb feladatának.
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Plán „Mohole” , dér Plán dér Durchbohrung 
dér Erdkruste

Dr. Ödön Alliquander
Dér Verfasser legt die G-eschichte und das Ziel 

des sog. „Mohole”-Plans: dér Durchbohrung dér
Erdkruste dar. Er macht die Vorbereitungsarbeáten 
dér Bohrungen zu Wasser und zu Lande bekannt. 
Er beschaftigt sich mit den Ergebnissen dér dem 
„Mohole”-Plan vorangehenden amerikanischen fest- 
lándischen und See-Bohrungen. Er stellt den sowie- 
tischen Plán dér festlandischen Durchbohrung dér 
Erdkruste, den sog. „Mantel”-Plan vor.

Rövid ismertetés Magellánesz chilei megyéről 
és annak geológiájáról

írta: Dr. Bódogh Endre

Az Antarktiszon kívül, Chile legdélebbre 
eső megyéje Magellanes, magyarul Magella- 
nesz, hazánknál nagyobb területe 132 035 
km2. A  megye székhelye Punta Arenas, mely
nek kb. 50 000 lakosa van. A  megye összla
kossága nem haladja meg a 130 000 főt. Ez nem 
meglepő, hiszen a megyekszékhelyet csak 1843- 
ban alapították.

A  terület három jellegzetes táj részre ta
golható: a dombos és sík Patagónia, észak és 
északkeleten, amely ebben az irányban foly
tatódik Argentínában. Ettől nyugatra és délre 
a már 800 m-es hegyekkel is tarkított, erősen 
szabdalt Andok-előtere, helyenként széltől vé
dett völgyekkel, emberi településre lagalkal- 
masabb a megyében. A  harmadik tájrész a 
Csendes Óceánba is benyúló Andok kordille- 
rája, hol a szép zöld erdők között gleccserek 
kanyarognak és néhány 2000 m  feletti örök
hóval borított hegycsúcs látható.

A  jelenlegi geccserek felől, tehát nyugat
ról a nagy erővel, lökésszerűen fújó szél, a
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fákat valósággal lefésüli, kelet felé hajtja. A  
második és harmadik tájrészen hatalmas ős
erdők vannak. A  Munoz Gamero félszigetre ki
terjedő Burney hegyben békésen működik a 
megye egyedüli tűzhányója.

A  mellékelt tájékoztató térképen, az egy
szerűség kedvéért, a helységek neveit csak



kezdőbetűkkel jelöltem, így: P =  Porvenir,
P. N. =  Puerto Natales, P. A. =  Punta Arenas, 
N. =  Navarino, U =  Ushuaia. Az argentin szá
razföldön R. G., Rio Gallegos-t, és ugyanez a 
Tűzföldön Rio Grande-t jelöli. A  Magellán 
Csatorna keleti bejáratánál feltüntetett 10 fe
kete pont az egyes fontosabb olajtermelő bol
tozatokat jelképezi. Az ezeket összekötő vé
kony vonal az olajvezetékeket ábrázolja a töl
tőállomásokra bekötve. A  Csendes óceáni olda
lon inkább csak szigetcsoportokat körvonalaz
tam, ugyanis itt százával vannak apróbb mere
dekfalu szigetecskék, melyek térképezése ma 
sincs teljesen megoldva, csak a légifelvételek 
alapján lehetne megszámolni őket.

Mint a térképen is látható, a Csendes 
Óceán felé a norvég fjordokra emlékeztetőén 
végződik a szárazföld és az itteni kőzetek a 
„diorita andina”-t  veszik közre. A  Patagóniá- 
ban coiron nevezetű fűvel borított területen 
ritkán hatalmas görgetegek láthatók. Ezek az 
úszó jéghegyekből váltak ki, vagy az ott vé
gigvonuló gleccser hozott odáig nyugat felől.

A  szállítást hajóval és tehergépkocsival 
bonyolítják le: csak Puerto Nateles-nél műkö
dig egy kb. 2 km hosszú keskenynyomtávú 
vasútvonal a hússzállítás lebonyolítására.

A  megye exportra alkalmas nyersanyagai 
közül megemlítem a fát, gyapjút, húst, bőrt és 
a centolla nevű rákot, melyből Európába is 
exportálnak. Szükségesnek tartom megemlíteni 
a tudományos és élelmezési szempontból is je
lentős mejillones-t (Mytilus Sp.), mely jobb 
mint az osztriga és szokás dolga, hogy valaki 
nyersen, vagy főzve eszi. Ezek közül a kiseb
beket choro-nak, a nagyobbakat cholga-nak 
nevezik. Olajban sokkal finomabb, mint a szar
dínia. A  tengerparton található még az erizo 
tengeri sün (Echinus Sp.), mely rend
kívül dús E vitaminban. Ezen kívül szívesen 
fogyasztják a következő ott található tengeri 
állatkákat is: Calamares, Lapas és tengeri csil
lagok.

Punta Arenas a Magellan Csatorna nyu
gati oldalán még a délamerikai kontinensen 
terül el, fejlődésében megállt amikor a Panama 
Csatornát megépítették. A  forgalmas kikötő 
két mólóját ki kellett kapcsolni a hajóforga
lomból. Megkezdték a burgonyatermesztést s 
a jól jövedelmező halászat mellett a juhte
nyésztésre is rátértek, mely ma már az ottani 
gazdaság alapja.

Komoly olajnyomckat már 1940 óta je
leztek, de az igazi kőolajtermelés csak 1945. 
dec. 29-én indult meg, amikor a Tűzföldön a 
Sprínghill tanya melletti fúrásból kőolaj jött 
a felszínre. A  Corporación de Fomento (Tá
mogató Testület) sok északamerikai kutatót al
kalmazott és ezek közül Glen Ruby volt az a 
szerencsés geológus, aki ehhez az első előfor
duláshoz juttatta a Chiléikét. Nem hagyhatom 
említés nélkül, hogy felfedezéséhez a földrajzi 
helyzet is hozzájárult, t. i. ahol a kőolajat meg
találták már nem az Andes-ek vonulatához, 
hanem a Patagoniához tartozó részhez tarto

zik, sőt a Tűzföld Szigetére is kiterjed. Ez 
dombos és sík, erdő nélküli terület a gleccserek 
által visszahagyott morénákkal. Itt és a gla
ciális völgyek területén folyt a geológiai ,majd 
geofizikai munka.

Az olajbányászat kezdettől fogva államo
sítva volt. Az „E. N. A. P.” , Empresa Nációnál dél 
Petroleo (Nemzeti Olaj Vállalat) vezetősége 
Santiago-ból, a fővárosból irányítja a munká
latokat, de az igazi munka, a kevés közép és 
észak chilei kutató munkától eltekintve, itt dé
len Magellan megyében folyik. Az üzem Punta 
Arenas-i székházából közvetlenül irányítják a 
kutatási-, termelési-, szállítási-, és egyéb mun
kákat. A  fővárosi szakemberek időnként észak
amerikai cégekkel kötnek szerződést, amelyek 
a kutatási és termelési osztály munkáját segí
tik. Állandó szerződése csak a francia Schlum- 
berger cégnek van, mely a karotázs méréseket 
végzi. A  graviméteres és magnetométeres mé
réseket már kb. 8 évvel ezelőtt befejezték ezen 
a területen.

A  kutatást a lehető legmodernebb felsze
reléssel gyorsan végzik, de a termelés arány
lag lassú, mert a chilei vállalatnak egyelőre 
csak 5 mélyfúró berendezés áll rendelkezésére. 
A  kutatás leghasznosabb munkáját a „United 
Geophysical Company” szeizmikus csoportja 
végzi. A  szeizmogrammokból az ENAP-nál 
szelvényeket készítenek, rajzoló nélkül, elek
tronikus berendezéssel, melynek működtetését 
a chileiek úgyszólván teljesen elsajátították. 
Az új módszer birtokában sok új boltozatot si
került kimutatniok és mélységi tévedéseik a 
minimálisra redukálódtak.

1954 júniusában érkeztem Punta Arenas- 
ba és az ott eltöltött tíz év alatt különböző he
lyeken dolgoztam ugyanannál a vállalatnál. Az 
ottani főgeológus először szokásos módon, kü
lönböző munkafeladatokkal bízott meg. Né
hány hónapig a helyi mikro és makropaleon- 
tológiai laboratóriumban dolgoztam, majd mint 
üzemi segédgeológus a fúrásokhoz kerültem. 
Ezúttal jutottam először a Tűzföldre, Filarét

Műszeres felvételezés kréta korú üledékek között 
az Andok előterében (Ultima Esperanza)

szerkezetkutató fúrás munkatáborába. Kb. fél 
évig voltam itt kellemes benyomásokat szerez
ve. A nagy hideg ellenére a barakképületek jól 
szigeteltek és fűtöttek. Nálunk már ekkor rá-
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zöszitás módszerekkel történt a furadékminta- 
szedés.

Következőleg földtani térképezéshez kap
tam beosztást, de terepre való indulás előtt 
geodéta kiképzésen voltam két hétig.

A  földtani térképezésnél alidade szintező 
műszerrel dolgoztam, 7 tagú geológiai kutató 
csoportban, melynek vezetője Giovanni Ce- 
cione argentin-olasz geológus volt. Munkate
rületünket a várostól északra kb. 200 km-re 
az Ultima Esperanza (Utolsó Reménység) nevű 
járásban jelölték ki. A  terület kb. akkora mint 
a mi Dunántúlunk. A  járás egyetlen nagyobb 
helységgel rendelkezik, ez a 10— 12 ezer la
kosú Puerto Natales. A  festői völgyeket szá
mos kisebb, nagyobb tanya tarkítja. Dodge te
repjáróval még kb. 40 km-re északabbra utaz
tunk. Munkaterületünk az Andesek és annak 
előtere volt. Sátortáborban laktunk, főleg ló
háton közlekedtünk. Hátamon cipelve a mű
szert, meg a hozzátartozó kis asztalt, sokszor 
változtattunk helyet. A  környezet az ausztráliai 
tájakra emlékeztetett, de nagyon néptelen. 
Ezen a területen a felszínen ismertük meg a 
kőzeteket, melyeket a Tűzföldön a fúrások 
magjaiban láttunk. Két év alatt fejeztük be a 
területen a felszíni geológiai munkát. A  későb
biek folyamán kutatófúrás is mélyült itt de 
eredménye nem volt bíztató.

A  Tűzföldre kerültem újból, de ezúttal 
már szeizmikus kutatócsoporthoz, ahol azután 
egész ottlétem alatt maradtam. A  megyeszék
helyről a munkahelyre, néha repülőgéppel, né
ha hajóval kellett utaznom. Első táborhelyem 
San Sebastian volt, ahol mint kiértékelő dol
goztam. Három hét ledolgozott munkaidő után 
hat nap pihenő járt, fél-fél nap az utazással 
telt.

Nagyobb változást jelentett amikor Punta 
Delgadába (Vékony fok) kerültem, ahol az Uni
ted Geophysical Company végezte a regisztrá
lást és részben a kiértékelést hazai személyzet
tel. Itt kezdték bevezetni a mágneses 
szalagra való regisztrálást. A  munka ezzel jobb 
lett, de annyira gyors, hogy a geodéták nem 
tudtak lépést tartani a pontok bemérésével, 
így engem is kiképeztek tahiméteres mérésre. 
Váltakozva dolgoztunk, háromhónaponként 
váltva egymást, télen a nagy hóban és hideg
ben, nyáron meg a túlerős szélrohamokat kel
lett kiállni, t. i. a gleccserek hideg levegője 
zúdult az Andesekből Patagónia felé.

A  táborok helyét sűrűn változtatták. Mun
kám közben megfigyelhettem a szavanna foko
zatos átmenetét az őserdőbe. Egyik nyári sza
badságom alkalmával kisebb vitorlással Cabo 
Froward nevű pontra is eljutottam, mely a 
délamerikai szárazföld legdélibb pontja. Itt 
láttam a 20 m magas szél vagy földrengés által 
ledöntött vasbeton keresztet.

A  sok nehézség ellenéne nagyon egysze
rűen oldották meg feladataikat a chilei geoló
gusok. Minden területen az ottani földrajzi 
elnevezés szerint nevezték el a kőzeteket. Nyá
ron a 4— 5 hónapi terepi munkánál csak a kő

zetek durva korbeosztását tudták meghatá
rozni. A  kőzetekben talált elég gazdag makro- 
fossziliák alapján kb. egy év múlva már sike
rült összehasonlításokkal azonosítani egyes ré
tegeket és így a különböző fácieseket is el le
hetett különíteni. Legnagyobb meglepetést az 
ammoniteszek nagy példányainak felismerése 
jelentette. Néhány geológus mészkonkreciók- 
nak írt le, bizonyos távolságról is jól megfi
gyelhető csomókat, vagy zsákokat az üledék
sorban. Ezek a 60— 70 cm átmérőjű, kerek 
formájú maradványok alaposabban vizsgálva 
kréta korú ammonitáknak bizonyultak. Meg
állapításunkat savas kezeléssel igazoltuk, mi- 
koris a sutura vonalak megjelentek. Munka
közben a magmás kőzeteket igyekeztünk elke
rülni, de a chilei-argentin határ közelében az 
üledékes kőzeteket törési rendszerek határol
ták, melyek mentén negyedidőszaki bazaltvul
kánosság tört fel. Közvetlenül ezek szomszéd
ságában kitűnő gáz és olaj előfordulások van
nak, melyeket kb. két évvel eljövetelem előtt 
kezdtek tömegesen feltárni. Sokáig emlegettek 
egy közel É— D-i irányú hatalmas törésvona
lat, Ultima Esperanza járásban, az argentin 
határ közelében; azonban később kiderült, 
hogy egy 3— 6 km széles glaciális völggyel volt 
dolgunk, hol az összehasonlítás az egv’k oldal
ról a másik oldalra sokáig nem sikerült.

A  Magellán megyében folyó olajbányászat 
a Magellán geoszinklinálisban folyik, melynek 
kialakulása a felső jura— alsó kréta korra te
hető. Habár nagyon vitás, hogy a chilei Pata
gónia a paleozoikum alatt stabil szárazföld 
volt-e, vagy sem. Kétségtelen, hogy a mezo
zoikum eleiétől a közénső juráig ez a környék 
pozitív térség volt, amely a Datagóniai konti
nens részét alkotta. A iima korban erős vul
kánikus tevékenység kezdődik, melyet közön
ségesen „porfirikus szériának” neveznek. Maid 
transzgresszió következett, egv összehasonlít- 
hatólag keskeny és északfelé elnyúlt medencé
ben, melynek határa mind a nyugati, mind a 
keleti oldalon porfiros kőzetekből áll.

Az összlet nyugat felé a patagóniai Kor- 
dillerrák erősen gyűrt és metamorfizált kőze
teire támaszkodik. A  jelenlegi medence kőzetei 
a fúrásokból nyert adatok alapján röviden 
összefoglalva az alábbiak: általában az összes 
fúrások az u. n. Serie Tobifera (fúrás sorozat
ban fejeződtek be, ennek vastagsága még nem 
ismert, az itteni jura tetejét jellemzi. Termé
szetesen ez csak elnevezés, tulajdonképpen egy 
erősen metamorfizált kvarcporfir alkotja leg
nagyobb tömegét. Ennek tetejére, mint eró
ziós felszínre transzgredált az alsó kréta, visz- 
szahagyva az agyagos durvaszemű homokkö
vet, mely az itteni legjobb olaj és gáztároló, 
helyi nevén Grupo Springhill (forrásdomb cso
port), vastagsága 10— 14 m között inga
dozik. A  megye északi részén többféle fáciest 
találtak ebből a csoportból. Kőolajat és gázt 
még az előző tufás sorozatból is nyertek ki, 
de csak ott, ahol magas szerkezeti helyzetben 
volt és a kőzetfizikai tényezők ezt lehetővé tet-
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ték. A  Spring'hill csoport felső részén glauko- 
nitos agyagos homokkő helyezkedik el. Erre 
egy kb. 100 m vastag kalciteres, agyagmárgás, 
általában makrofoszilliákban gazdag réteg te
lepül sok Favrella Steinmanni-val, melyben 
márga, valamint mészkőkavicsok is előfordul
nak, gyér pirites kiválásokkal. Efölött tarka
agyagos agyagmárgák következnek kb. 120 m 
vastagságban, az e korban uralkodó vulkános
ság jeleit mutatva. Ebben az összietben is van
nak kalciteres, valamint márgás csíkok. •

Homokkő repedéskitöltés, erősen mállóit krétakorú 
agyagmárgában (Ultima Esperanza)

Az e fölötti márgákat, kréta „durának” 
nevezik, vastagságukat 100 m-re becsülhetjük 
és Inoceramusos padjaikkal jellemzőek az alsó
kréta tetejére. Középső krétát fúrásokkal nem 
sikerült kimutatni, úgy hogy a felsőkrétához 
soroljuk azt a kb. 350 m-es zöldesszürke agyag- 
márgát, mely látszólag konkordánsan a kréta 
„durára” települt, és még tartalmaz Inocera- 
mus padokat. Erre települ egy valamivel pu
hább összlet, 80 m-es átlagvastagsággal, mely 
főleg homokos agyagmárgákból áll és úgy te
kinthető, mint az itteni felsőkréta záró tagja. 
A kréta üledékekre egy kb. 100 m vastag glau- 
konitos sorozat települ, az alsó részén agyagos 
homokkővel, mely az itteni harmadidőszaki 
rétegek alját jelzi. A  harmadidőszaki összlet 
vastagsága nagyon változó és sok diszkordáns 
felület figyelhető meg a felszíni kibúvásokban 
is. Ezek középső részéből ugyan sikerült né
hány mészkőpadot kimutatni, de általában 
szürke puha agyagok és agyagmárgák sorozata, 
amelybe közép és durvaszemű vulkáni törme

léket bőven tartalmazó, kevésbé kemény ho
mokkövek települnek.

Az alsó eocén, ill. paleocén folyamán vul
káni kitörések voltak Patagóniában, amelynek 
nyomait a fúrásokban is észleltük. A  glauko- 
nitos zónát, melynek tetején meszes homokkő 
a záró tag, az oligocénhez sorolják. A  követ
kező, lényegesen puhább összlet meszes agyag
gal kezdődik, vastagsága változó, főleg agyag
márgákból áll, helyi nevén „Brush Laké” , a 
miocénhez tartozik, de van aki az oligocénhez 
sorolja. A  harmadidőszaki rétegek legfelső ré
szét képviselő, pliocén, kékes árnyalatú agya
gos homokkő, helyi elnevezéssel „Palomares”, 
főleg sok vulkáni agyagot tartalmazó homok
kő, különösen a Tűzföldön figyelhető meg jól. 
a fúrások között húzódó útbevágásokban.

A  negyedidőszaki eljegesedés jelei na
gyon szembetűnőek, és a fúrások alapján vas
tagságukra is sikerült némi adatot kapnunk. 
Adatok birtokában még bizonyosabban hatá
rozhatjuk meg azokat a területeket, amelye
ket a gleccserek denudáltak. Van ahol közvet
lenül a harmadidőszaki rétegek vannak a fel
színen, de van ahol közel 100 m vastag moréna 
nehezíti a fúrás kezdeti szakaszát. A  negyed
időszaki eljegesedés négyszeres váltakozása itt 
is megvolt és az európaihoz hasonlóan élesen 
el lehet különíteni a Günz, Mindéi, Riss és 
Würm szakaszokat. Az első glaciális szakaszban 
a megyeszékhelytől messze É— ÉK-re nyúltak 
a gleccserek az Atlanti Óceán felé. Az argen
tin Santa Cruz megye székhelyénél Rio Galle- 
gos-nál is hatalmas mennyiségű morénát ha
gyott hátra és a jégpáncél messze behatolt a 
tengerbe. A  másodiktól a negyedik eljegesedés 
felé haladva a jéggel borított terület csökkent 
és jelenleg a magelláni Andesekben látható 
összefüggő gleccserek hossza már nem haladja 
meg az 50 km-t. A  szárazföldön különösen je
lentős nagyságú a Cordillera Darwin-t borító 
jégtakaró.

Néhány gleccsert láttam a Paine hegy kör
nyékén és halottam a jégrepedés okozta dur
ranásokat, valamint a tavakba zúduló jégtö
megek morajlását. Tiszta időben magasabb 
pontokról, a Tűzföld déli feléről visszacsillog
nak a Sarmiento hegy és az azt környező ma
gas csúcsok a gleccserekkel és az örökhóval.

Tulajdonképpen a jelenlegi Magellanes 
egész arculatát az utolsó eljegesedés alakítot
ta ki. A  félszigetek és szigetek alakjai, vala
mint a csatornák tekervényei, pl. a Tűzföldbe 
mélyen benyúló Bahia Inutil (Haszontalan 
öböl), a különböző irányokban hosszan elnyúló 
völgyek, mind az utolsó gleccserek nyomait 
mutatják. A  harmadik eljegesedési szakasz ha
tárait Ny— DNy felé is sikerült megállapítani, 
így a Tűzföldtől délre, egyes szigeteken meg
találták a moránákat. Az interglaciálisok alatt 
vulkáni kitörések voltak, melynek hatására az 
erdők körvonalai is fosszilizálódtak.

A  Patagóniában látható görgetegek anyaga 
rendkívül változatos: különböző magmás sa
vanyú, intermedier és bázikUs kőzetek, sőt az



üledékes kőzetek közül még palák is előfordul
nak. Az itt előforduló kvarporfirt, gránitot, 
paleozoós palákat és márványt különösen a 
skandináv geológusok írták le részletesen.

Az ásványi nyersanyagok közül legjelen
tősebb a kőolaj és földgáz, mely utóbbit már a 
Tűzföldön palackozzák. A kőolajat a töltőállo
másokról hajóval szállítják a Valparaiso mel
letti, Concon-i olajfinomítóba. A  Tűzföldön 
működő olajfinomító a megye szükségletét 
bőven fedezi. Míg az olajtermelés 1948-ban 
csak 200 m3 volt, 1962-re az évi termelés meg

haladta az 1,8 millió m3-t, úgy hogy az állam 
szükségletének több mint a felét fedezi. A  
chilei állam a hiányt venezuelai nyersolaj im
portálásával pótolja. A  gázfűtésre való áttérés 
miatt, már csak néhány szénbánya működik, 
annak ellenére, hogy a megyeszékhely alatt 
is csekély mélységben fejtésre alkalmas szén
telepek húzódnak. Valamikor egy antimonitot 
szolgáltató bánya is működött Ultima Espe- 
ranza járásban, de ez piachiány és a nagy tá
volság miatt megszűnt. Az aranymosók mű
velése a Tűzföldön szintén leállt.

Hírek

A  geofizikusok április folyamán Tihany
ban tervegyeztető és együttműködési megbe
szélést tartottak. A  megbeszélés az első ilyen 
jellegű geofizikus találkozó volt, ahol az or
szág összes geofizikájával foglalkozó szervezete 
képviseltette magát. A  kialakult vita során 
hasznos megállapítások születtek a különböző 
kutatási ágakban az együttműködésre, a mű
szerfejlesztésre és a mérések koordinációjára 
vonatkozóan.

Franciaország 1966-ban 37,69 mill. to ola
jat termelt, ami 24%-kal több az előző évi ter
mésnél. Érdemes megemlíteni, hogy ebből csu
pán 2,93 mill. to származik az anyaországból 
(2%-kal kevesebb mint 1965-ben) a többi 33,25 
mill. to olajat Algériában termelték. (Ez 28% - 
kal több mint 1965-ben.)

Az aquitániai partok előterében kutató 
Essorep (SNPÁ) CEP konzorcium „Antares— 2” 
fúrása 3870 m- mélységben olajnyomokkal je
lentkező földgázt tárt fel. A rossz időjárás 
miatt a fúrást csak egy későbbi időpontban 
tudják folytatni. A  „Neptun Goascogne” fúró
sziget következő helye a ,,Phönix— 1” 10 km-el 
délre a mostani Antares— 2 ponttól lesz, ahol 
a tenger 41 m mély.

Ausztriában az olajtermelés 1966-ban 
3,5%-kal csökkent, a földgáztermelés 8,7% - 
kal emelkedett az 1965 évihez képest. 1966- 
ban az olajtermelés 2 757 113 to, a földgáz 
1 873 529,1 e m3 volt.

A  felsőbajor országi Pleining mellett készí
tik a 4. nyugatnémetországi természetes föld
alatti gáztárolót. Ennek tárolási kapacitása 
100— 200 mill. m3 földgáz, összberuházási költ
sége kb. 6 mill. márka.

A  Svájcban folytatott földgázkutatást si
ker koronázta. Luzern mellett egy 110 mill 
m3-re becsült készletű előfordulást találtak.

Az Irak Petroleum Co Szírián át Mosszul- 
ba, Banaioszba és Tripoliba vezető olaj távve
zetékét, amelyet a múltban a szíriaiak lezártak, 
miután Szíria és Irak között a távvezetékkel 
kapcsolatban újabb gazdasági megállapodás 
jött létre, röviddel ezelőtt ismét üzembe he
lyezték.

Szíria és a Szovjetunió szerződést írtak 
alá, amelynek értelmében 1968 végéig a Szov
jetunió a Szíria északkeleti részén lévő Su- 
wadiyah mezőn 20 —  átlag 2000 m mély —  
fúrást mélyít. A  fúrási költségeket Szíria 12 
év alatt 2,5% kamattal téríti vissza a Szovjet
uniónak. Ettől a fúrási tevékenységtől Szíria 
évi 3 mill. to termelésnövekedést remél.

Üzbegisztánban az utolsó 7 évben a föld
gáztermelés 13-szorosára nőtt.

A  Szovjetunióban az elmúlt évben 160 
különböző nyersanyaglelőhelyet fedeztek fel. 
Ebből 56 olaj és földgáz, 21 vas és egyéb érc.

A  Kínai Népköztársaság Szecsuán tarto
mányában több új kis kőszénibányát nyitottak, 
összesen 3,3 mill. to termeléssel. Ezekkel 
együtt a tartomány keleti részének szénterme
lése elérte a 10 mill. tonnát.

A brazíliai Goias mellett nagy grafittele
peket fedeztek föl. Előzetes becslések szerint 
az új előforduláson havi 150 to grafit terme
lését tervezik.

Nigéria Afrika legjelentősebb Zn terme
lője a Bautschi felföldön lévő előfordulások 
fokozottabb igénybevételével termelését 50% - 
kal növelni akarja.
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