
Információ

MATEMATIKA A FÖLDTANBAN 
ÉS GEOFIZIKÁBAN: 

KONFERENCIA PREBRAMBAN
A Csehország közepén elterülő, gazdag ha

gyományokkal rendelkező bányavárosban, mely 
az uránbányászat egyik központja, évente meg
rendezik a bányászati tudományok szimpóziu
mát. Immár második éve a szekciók egyike a 
matematikai módszerek és számítógépek alkal
mazásával foglalkozott, a Nemzetközi Matema
tikai Földtani Asszociációval közös szervezés
ben.

Ilymódon a szimpózium a legszélesebb 
nemzetközi szintű rendezvény e téma területén, 
amit a résztvevők megoszlása is mutat: ebben a 
szekcióban a csehszlovák résztvevőkön kívül 6 
román, 3 magyar, 3 jugoszláv, 3 nyugatnémet, 
3 keletnémet, 3 amerikai, 1 bolgár, 1 szovjet, 
1 olasz és 1 kanadai résztvevő volt.

A szekció 16 előadása széles témakört ölelt 
fel, tarka nyelvi megoszlásban (az eredeti nyel
ven kiadott előadásokhoz külön készült egy an
gol összefoglalás-sorozat, s az előadásokat cseh, 
német és angol szinkrontolmácsolás kísérte).

Két előadás témája volt a számítógépek tek
tonikai alkalmazása. R. E. Adler (Nyugatnémet
ország) a strukturdiagrammok feldolgozását mu
tatta be kimerítő részletességgel, V. Vucsev 
(Bulgária) pedig egy konkrét példát mutatott be 
a szerkezeti főirányok igen nagy tömegű adat 
alapján való elkülönítésére.

Az érctelepek mintázásában és késkletszá- 
mításában úttörő Matheron-féle francia iskola 
(Fontainebleau) módszereinek számítógépi al
kalmazásáról beszélt M. Dávid (Kanada). Az új
szerű többlépcsős feldolgozási módszer segítsé
gével a számítógépi gépidő nagyságrendekkel 
csökkent, s a feladat gazdaságosan megoldha
tóvá vált.

A fiziko-kémiai szemlélet és az egzakt ma
tematikai módszerek összekapcsolódásának ra
gyogó példája volt D. Marsai (NSZK) előadása 
a szemcsék ülepedés közbeni feloldódásáról. Az 
elméleti levezetés eredményéül adódó no- 
mogramm segítségével meghatározható az ép
pen teljesen feloldódó szemcsenagyság külön
böző oldhatóságokra és 10 cm-től 2000 m-ig ter
jedő ülepedési mélységekre. Ezek a határok 
mutatják a modell alkalmazásának szélső ese
teit a Köhn rendszerű szemcsenagyság meghatá
rozását, ill. a mélytengeri üledékképződést.

Három előadás is tárgyalta a trendfelületek 
kérdését. Míg D. F. Merriam és J. E. Robinson 
(USA), ill. a Dumitriu házaspár (Románia) szá
mos közkeletű, ill. egy speciális területre (pa- 
leoáramlási irányok flisben) vonatkozó példát 
sorakoztatott fel földtani alkalmazásukra, E. H.

T. Whitten (USA) előadása már a trendfelüle
tek kiinduló adatainak hibáival, ill. a hibáknak 
az eredményben való tükröződésével foglalko
zott.

Több csehszlovák előadás foglalkozott ener
giahordozók és érctelepek minőségi paraméte
reinek pontos meghatározásával, fúrási tech
nológiák optimalizálásával és a természetes ra
dioaktív anomáliák modellezésével. Említésre 
méltó V. Nemec (Csehszlovákia) előadása, 
amelyben a tektonikai elemek (és ennek meg
felelően a nyersanyagtelepek) szabályos geo
metriai elrendeződésére állított fel egy újszerű 
globális (sőt planetáris) hipotézist.

Programon kívül utolsónak hangzott el D. 
A. Rodionov (Szovjetunió) előadása az osztályo
zási célokra legalkalmasabb, informatív jellem
zők kiválasztására kidolgozott módszere tovább
fejlesztéséről.

Minthogy a vezetőség és különféle bizott
ságok mintegy 10 tagja volt jelen, a Nemzet
közi Matematikai Földtani Asszociáció is tar
tott egy megbeszélést, amelyen különféle nem
zeti szintű matematikai földtani rendezvénye
ket, az Asszociáció folyóiratának, az IAMG 
Journalnak a helyzetét és a XXIX. Nemzetközi 
Földtani Kongresszus matematikai-földtani ren
dezvényeinek az előkészületeit ismertették.

Ennek a szekciónak idén voltak először 
magyar résztvevői. Ez indokolta, hogy egy elő
adás (Dudich E. és Jaskó T.) általános helyzet
képben mutassa be hazai eredményeinket, üd
vözölve a nemzetközi összefogással kiépített 
földtani információtároló rendszer csehszlovák 
kezdeményezését. Ez utóbbi kérdés volt külön
ben J. Hruska (Csehszlovákia) előadásának té
mája.

Á nemzetközi résztvevősereg az üléseken kí
vül igen hasznosan cserélte ki tapasztalatait. A 
résztvevők számos, eddig rejtett vagy nem elég
gé ismert eredményről szerezhettek tudomást 
előzetes ismertetésként.

Jaskó Tamás

A 8. KŐOLAJ-VILÁGKONGRESSZUS
1971. június 13—19-ig Moszkvában, a 

Rosszija Szállóban tartják meg a 8. Kőolaj-Vi
lágkongresszus szekciókra bontott előadásait.

Háromfajta előadástípus szerepel, melyek 
közül most a földtani szempontból jelentőseb
beket ismertetjük:
I. Áttekintő előadások (összesen 15)
— V. D. Sasin: A Szovjetunió kőolajipara
—• N. S. Erofeev: A Szovjetunió új kőolaj- és 

földgázlelőhelyei és a jövő kilátásai
— A. Boullot: Űj kőolaj- és földgázlelőhelyek a 

Szovjetunión kívül és a jövő kilátásai
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— A. Bakirov: A potenciális kőolaj- és föld
gázkészletek számításának tudományos alap
jai a különböző jövőbeli olaj- és gázterüle
tek felmérésének figyelembevételével

— C. F. Burk: Számítógépes geológiai adat- 
rendszerek: a nemzetközi földtani együttmű
ködés új alapjai

II. Keretviták (összesen 25 keretben, egyenként 
max. 7 előadás)

— A kőolaj és földgáz keletkezésének, migrá- 
lásának és felhalmozódásának megismerésé
vel kapcsolatos újabb eredmények és a vár
ható készleteket értékelő módszerek (Elnök: 
U. Colombo)

— A kőolaj és földgáz geotermikus, geokémiai 
és hidrológiai körülmények által meghatáro
zott felgyülemlésének hidrodinamikai vizs
gálata

— A kőolaj és földgáz keletkezésével és felgyü
lemlésével kapcsolatos főbb elméleti elkép
zelések a legújabb kutatások tükrében

— A kőolaj-keletkezés főbb szakaszai
— Űj adatok a kőolaj-keletkezés és -migráció 

mechanizmusára. A tervezés matematikai 
modelljei és alkalmazása

— A kőolaj migrálása, felhalmozódása a tá
rolóban

— A kőolaj keletkezésének és összetételének 
hatása annak üledékes kőzetekben való el
oszlására és újraeloszlására

— A kőolaj- és földgázkutatást a kontinentális 
küszöbökön meghatározó geológiai és mű
szaki szempontok (Elnök: T. F. Gaskell)

— Sztratigráfiai csapdák (Elnök: E. J. Guzman) 
■**— Litológiai és sztratigráfiai kőolaj- és földgáz

csapdák. valamint a kutatások módszerei és 
technikája

— Sztratigráfiai csapdák a Rome-térségében, 
Queensland-ben

— A Mitsne-olajmező gazdag sztratigráfiai 
csapda

— A világ sztratigráfiai csapdákból származó 
szénhidrogénkészletének hatalmas növeke
dése várható

— Geofizikai módszerek a szénhidrogén-kuta
tásban (elnök: V. V. Eedinszkij)

— Szeizmikus adatok kiértékelése matematikai 
módszerekkel (Elnök: G. Grau)

— Kőolaj szerepe a mikrobiológiában (Elnök: 
K. Yamada)
Ezen kívül egyedi témájú, speciális előadá

sokra (max. 10 előadás) kerül sor, melyeknek 
tematikája még nem ismert.

A 7 milliós nagyváros felkészült a résztve
vők fogadására. A kongresszushoz gazdag kul- 
túrprogram kapcsolódik, s az üléseket követően 
június 20—július 2. között kirándulásokat szer
veznek a Krasznodar, Kazany, Baku környéki 
kőolajmezőkre és a Szovjetunió legszebb váro
saiba. A kongresszus anyagait az Elsevier kiadó 
jelenteti meg, még az ülések előtt.

dr. Dank Víktorné

A 24.'
NEMZETKÖZI FÖLDTANI KONGRESSZUS 

1972
A 24. Nemzetközi Földtani Kongresszus a 

kanadai Montrealban ül össze 1972. augusztus 
21. és 30. között.

A Kongresszus 17 sziekcióra oszlik.
Számunkra inkább csak általános érdekes- 

ségű a prekambrium földtanával — pl. ,,a pre- 
kambriumi környezet és az Élet eredete” című 
téma —■ valamint a metamorfózis, migmatito- 
sodás folyamatával és az anortozit-kérdéssel 
foglalkozó 2 szekció. Az utóbbiban az orogén 
vulkanizmust is főleg az idősebb vulkáni kép
ződményekkel hangsúlyozva tárgyalják.

Tektonikai kérdésekkel a Kongresszus 3. 
szekciója foglalkozik. Fontosabb tárgykörei a 
következők: a Föld belsejének kérdései, újabb 
eredmények a kontinensvándorlásban, a Föld 
fő gyűrt rendszere, a szárazföldek tektonikai 
jellemzőinek összehasonlítása, kapcsolat a tek
tonikus deformáció és a metamorfózis folyama
tai között, stb.

A 4. szekció előadásai az érctelepek föld
tani környezetével foglalkoznak. A Szervező 
Bizottság olyan kutatási eredmények ismerte
tésére, számít, amelyek a nagy fáciesegységek 
(mélységi magmás, vulkáni tektonikus, meta
morf komplexumok, medencék, tönkfelületek, 
parti sávok, az evaporit képződés, több-ciklusos 
folyamatok stb.) — és az ércképződés kapcsola
taival foglalkoznak.

Hasonlóan érdekesnek ígérkezik az 5., kő
olajföldtani szekció programja is, melyben a 
kőolaj geokémiájával, felszínalatti környezeté
vel; kőolajképződés különböző fáciesekben (del
ták, zátonyok, evaporitos területek stb.), az 
anyakőzet és a tárolókőzetek és szerkezetek tér 
és időbeli kapcsolataira vonatkozó újabb kuta
tási eredmények kerülnek bemutatásra.

A rétegtani és üledékkőzettani szekció (6.). 
a karbonátos kőzetek keletkezésének és diage
nezisének gazdasági kapcsolataival foglalkozik. 
A „C” előadássorozat gazdag a hazai mélykuta
tások számára is fontos vonatkozásokban, témá
ja az eredeti üledékes fáciesek és térbeli hely
zetük, valamint a későbbi diagenetikus folya
matok közötti összefüggés, továbbá a kőolaj és 
földgáz felhalmozódás és az ércesedés lehető
sége e folyamatok során.

Az őslénytan újabb eredményeit a 7. szek
cióban ismertetik. Az alábbi kérdéseket tárgyal
ják: fosszilis gerinctelenek vázalkotása, kémiája 
és funkcionális morfológiája, paleoökológia, 
evolúciós tempó, kihalás és rétegtani hézagok, 
a kontinensek relatív elmozdulásának őslény
tani bizonyítékai „pro és kontra” , matematika 
az őslénytanban.

A kutatási geofizika szekciójának (9.) ter
vezett munkaprogramjából nagyon érdekesnek
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ígérkeznek a légi geofizikai módszerek lehető
ségeivel, és az alkalmazott (mélyfúrási) geofizi
kai vizsgálatok újabb fejlesztési eredményeivel 
foglalkozó előadások.

A geokémiai szekció (10.) programjából az 
alábbi tárgykörök érdemelnek figyelmet: fő és 
nyomelemek eloszlása az ásványokban, ércszál
lító oldatok forrásai és természete. Számunkra 
inkább csak érdekességet jelentenek az óceánok 
és tavak geokémiájával (pl. ,,a tengerfenék ás
ványtelepei” ), valamint az eljegesedett terüle
tek geokémiai kutatásával foglalkozó előadások.

Vízföldtani kérdésekkel a 11. szekció, a 
negyedkor földtanával a 12. szekció foglalkozik. 
(Fiatal negyedkori korbeosztás, deformációs 
szerkezetek negyedkori üledékekben, stb.). A 
műszaki földtani kérdéseket a 13. szekcióba so
rolták.

Az ásványtani szekoíó (14.) két témája, az 
alkáli magmatitok ásvány- és kőzettana, továb
bá az ércásványok termomechanikai sajátságai; 
fázisviszonyok, a reakciók kinetikája és a szul- 
fidok geotermometriája — a hazai kutatásokban 
is hasznosítható előadásokat ígér.

A 15. szekcióban a plán etológia újabb ered
ményeit mutatják be.

A 16. szekció a földtani információ kérdé
seivel foglalkozik.

Külön szekciót (17.) hoztak létre a földtan 
középiskolai szinten történő oktatásának kér
déseire.

Az előadásokhoz 2 kongresszusi szimpózium 
csatlakozik. Ezek egyike a fejlődő országok szá
mára nyújtott földtani tudományos segítséggel 
(folyamatban lévő munkák, lehetőségek felmé
rése, helyi szakemberek bevonása, szakember- 
képzés stb.), a másik a geológia szerepével fog
lalkozik; „változó világunkban” . E tárgykör fel
öleli azokat a követelményeket, melyek a vízel
látással, szennyeződéssel, a városok növekedé
sével, a demográfiai robbanással, a nyersanyag- 
készletek csökkenésével kapcsolatosan nap
jainkban jelentkeznek, illetve a jövőben vár
hatók.

A Kongresszushoz társult egyesületek és 
tudományos társaságok még további négy szim
póziumot tartanak. Ezek a következők: Kanada 
tektonikai egységei (3. sz. szimpózium), a ma
tematika alkalmazása földtani folyamatokra (4. 
sz.), komputerek használata a kőolajtermelés és 
a bányászat kutatási terveiben (5. sz.), és a pre- 
kambrium földtanára vonatkozó koncepciók fej
lődéstörténete (6. sz. szimpózium).

A Szervező Bizottság nagyszámú földtani 
kirándulást készített elő, melyek bemutatják 
Kanada valamennyi földtani egységét az arkti- 
kus szigetvilágtól a déli határig. A fontosabb 
bányaterületek és a préritartományok olajme
zői, a Fort McMurray-i olajhomok önálló kirán
dulási programokban szerepelnek.

A hosszabb, sokszor több ezer kilométeres 
útvonalú, 6—15 napos kirándulásokat részint a

Kongresszus előadásai előtt (a Sarkvidék több 
alternatív útvonallal, északnyugati területek — 
a Mackenzie deltája — a Hudson-öböl környéke, 
Labrador stb.), részint előtte és utána (déli te
rületek a Sziklás hegységtől Nova Scotia-ig) 
rendezik meg. A nagyrészt ősállapotban lévő 
területeken az autóbusztól a helikopterig min
den modern közlekedési eszközt igénybe vesz
nek. A részvételi díjak ennek következtében 
meglehetősen nagyok, (kb. 200 kanadai dollártól 
1000 dollárig, amihez még Montreal és a kirán
dulás indulópontja — pl. Calgary — közötti 
utazás költsége külön hozzászámítandó).

A Szervező Bizottság előadási anyagot csak 
a Kongresszus tagjaitól fogad el. Az előadások 
terjedelme nem haladhatja meg a 4000 szóhoz 
szükséges lapszámot — beleértve az ábrákat is. 
A publikációk kötelező nyelve angol vagy fran
cia.

A kongresszusi tagságnak több fokozata 
van. Az előadásokon részt nem vevő tagok rész
vételi díja 1970. II. 1. előtt 50 kanadai dollár, 
utána 65 kanadai dollár. Ennek fejében meg
kapják a Kongresszus összes publikációit a ki
rándulásvezetők kivételével (kb. 20 kötet).

Információk az alábbi címen szerezhetők 
be:

Secretary-General, 24th International Geo- 
logical Congress, 601 Booth Street, Ottawa 4, 
Ontario, Canada.

(A Kongresszus első cirkuláréja alapján.)
Vecsernyés György

AZ UNESCO 1971— 1972. ÉVI MUNKATERVE 
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 

KUTATÁSÁRA
Az elmúlt év őszén az UNESCO Közgyűlé

sének 16. ülésszaka megvitatta és jóváhagyta a 
világszervezet 1971—1972. évi munkatervét és 
költségvetését. A két évre megszavazott költ
ségkeretek szerint:

a „természeti erőforrások” , 
kutatására
ökológiai kutatásokra 
az „Ember és a bioszféra” 
elnevezésű programra 
a geológia és társtudomá
nyai terén végzett munká
latokra
a geofizikai vizsgálatokra 
és a természeti csapások 
megelőzésére 
hidrológiai kutatásokra

jut.
Ezek az összegek nem tartalmazzák a sze

mélyi kiadásokat, és azokat a pénzügyi eszkö
zöket, amelyek az Egyesült Nemzetek Fejlesz
tési Programjának kezelésében vannak. Ezek a 
tagállamok kívánságának megfelelően kerülnek 
felhasználásra.

145 000 dollár, 
184 000 dollár,

136 000 dollár,

32 000 dollár,

262 000 dollár, 
419 000 dollár
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A „természeti erőforrások” kutatásának 
komplex programját az UNESCO a Nemzetközi 
Földrajzi Unióval és más szervezetekkel együtt
működve fogja megvalósítani. Ez a program 
nagyobb területek sokoldalú hasznosításának, 
illetve fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozik. 
Súlypontját az alkalmazott földrajzi, közgazda- 
sági és szociológiai szempontok legtöbbször 
meghatározó szerepű „keretébe” helyezett geo
lógiai- hidrogeológiai és hidrológiai kutatások 
alkotják. A kérdéscsoport a földtani program
mal szoros összefüggésben van tehát, voltakép
pen alkalmazott részének is tekinthető.

A tervben szerepel a „környezettani” ada
tok gyűjtésével, kezelésével és közzétételével 
foglalkozó kollokvium megrendezése 1972-ben.

A program megvalósítása szükségessé teszi, 
hogy a szakemberek kiválogatására és tovább
képzésére különleges gondot fordítsanak. A tag
államok kívánságára az UNESCO missziókat 
küld ki az „erőforrások” kutatásának helyzete, 
valamint a felmerülő szükségletek tanulmányo
zására, és segítséget nyújt az államoknak vagy 
államcsoportoknak kutatóintézetek létesítéséhez. 
Az Egyesült Nemzetek fejlesztési programjának 
keretében az UNESCO két ilyen szervezet ki
építését végzi. Ezek egyike a Porto Alegre-i 
(Brazília) alkalmazott hidrológiai „Központ” 
(szervezése 1973-ban fejeződik be), a másik az 
Abu Ghraib-ban (Irak) létesített intézet, amely 
a természetes erőforrások kutatásának módsze
reivel foglalkozik. (Ez még ebben az évben 
működni fog.)

Ugyancsak az UNESCO szervezi több or
szág nagy területeinek vízföldtani kutatását. 
Brazíliában a Paraguay vízgyűjtő területén vé
gez munkálatokat, foglalkozik a Kanári-szigetek 
vízellátásával, Tuniszban pedig a sósvizekkel 
történő öntözés lehetőségeit vizsgálja.

A földtani és rokon tudományok terén az 
UNESCO legfontosabb feladatának a földtani 
kutatások és kutatási eredmények korrelációját 
— illetve az. ezt célzó nemzetközi együttműkö
dés létrehozását tartja. A szakértők 1969. évi 
budapesti összejövetelén elfogadott „ajánlás
nak” megfelelően 1971-ben megkezdődik a 
Földtani Korreláció Nemzetközi Programjának 
előkészítése. (Programme Internationale de 
Corrélation Géologique — PICG.) Ezt a prog
ramot az UNESCO 1972. évi közgyűlése fogja 
jóváhagyni és útjára indítani.

Még 1971-ben sor kerül a földtani kutatá
sok szakértőinek kormányszintű konferenciájá
ra, melyet az UNESCO a Földtudományok 
Nemzetközi Uniójával (UISE) együttműködve 
szervez.

Számos szervezet és intézmény közreműkö
désével az UNESCO nagy méretarányú földtani 
térképsorozatok — így a világ földtani atlaszá
nak és Latinamerika tektonikus térképének — 
kiadását készíti elő. Európa földtani térképének 
is új lapjai jelennek meg.
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Nagy szerepet kap az UNESCO program
jában a talajtani kutatás, amelyet a világszer
vezet Nemzetközi Talajtani Asszociációval és a 
FAO-val közösen végez. A tervezett munkála
tok célja, hogy meghatározhatók legyenek a kü
lönböző talajtípusok leggazdaságosabb művelé
sének lehetőségei — aminek különösen a fej
lődő országokban van nagy jelentősége.

A FAO-val együttműködve az UNESCO ki
adja a Világ talajtani atlaszát, 1:5 000 000 mé
retarányú térképlapokkal. Az Atlasz latinameri
kai lapjai 1971-ben, az afrikai lapok 1972-ben 
jelennek meg. Az európai térképlapok kiadásá
nak előkészítése folyamatban van. Kiadásukat 
1973-ra tervezik. A képződmények ábrázolásá
nak szempontjait a publikáció folyamán egysé
gesítik.

Előkészületben van a „sós-talajok atlaszá
nak” kiadása is. A Nemzetközi Földrajzi Unió
val (UGI) és a Nemzetközi Negyedkortudomá- 
nyi Egyesüléssel, (INQUA) együttműködve a Vi
lágszervezet a geomorfológiai munkamódszerek 
egységesítését is tervbe vette. Tanulmányozni 
fogják a napjainkban működő felszínformáló 
tényezők hatását, az emberi élet és a környezet 
kölcsönhatásait, és megindítják a geomorfoló
giai, valamint negyedkori földtani térképdoku
mentáció kiadását.

A szakemberképzés és továbbképzés, vala
mint a földtani-műszaki segítség nagy súllyal 
szerepel a programban. Tervbe vették egy, a 
tagországok szakembereiből alakítandó szerve
zet létrehozását, mely földtani, geokémiai, ta
lajgeológiai és geomorfológiai kutatóintézetek és 
kutatómunkák szervezésében, kivitelezésében a 
szükségletek szerint segítséget nyújt.

Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Prog
ramjának keretében az UNESCO most végzi 
Szaud-Arábiában a Djeddad-i alkalmazott föld
tani intézet szervezését, ami a terv szerint 
1973-ban fejeződik be.

Az UNESCO geofizikai programja a szeiz
mikus kutatásokra összpontosul. Több más szer
vezettel együtt, nemzetközi együttműködés ki
építését tervezik a földkéreg és a közvetlenül 
alatta elhelyezkedő öv szeizmikus jelenségek
ben megnyilvánuló szerkezeti erőinek kutatá
sára. Különösen a keletafrikai árkos törésrend
szerek és az északanatóliai törések területét kí
vánják tanulmányozni.

Folytatódik az együttműködés az Edin- 
burgh-i szeizmológiai Központtal. A Világszer
vezet maximális segítséget nyújt a délamerikai, 
keletafrikai és délkeletázsiai földrengéstani ku
tatóintézetek létesítéséhez. Szakértőket küld ki 
a földrengéses övezetekbe és folytatja a Közel- 
Keleten, Keletázsiában és Délamerikában a tör
ténelmi időkben kipattant földrengések adatai
nak összegyűjtését, remélve, hogy az adatokból 
esetleg törvényszerűségek állapíthatók meg. (Pl. 
a rengések időbeli eloszlására vonatkozólag.) 
Ezenkívül az UNESCO számos, már működő



kutatóintézetnek nyújt segítséget a mikroszeiz- 
mikus övék kutatásában.

Folytatódik a „Természeti katasztrófák 
adatainak évenkénti összefoglalása” c. publiká
ció kiadása. Ez a kiadvány segítséget kíván 
nyújtani a szakértőknek az ilyen elemi csapások 
megelőzéséhez.

E téren is számos kutatóintézet létesítését 
végzi az UNESCO, továbbá közreműködik regio
nális kutatásokban is — többek között a Balkán 
félsziget szeizmicitásának tanulmányozásában 
és az Egyesült Arab Köztársaságban a tenger
parti erózió kutatásában.

A Világszervezet hidrológiai programja 
rendkívül sokoldalú. Tartalmazza a hidrogeoló
giai kutatást is.

A program időszakában 2 kollokviumot fog
nak szervezni, melyek egyike az eljegesedett te
rületek hidrológiájával, a másik a mocsárvidék 
kérdéseivel fog foglalkozni.

A világszervezet közreműködik a Nemzet
közi Tudományos Hidrológiai Asszociáció 
(AIHS) és a Hidraulikai Kutatások Nemzetközi 
Asszociációjának (AIRH) működésében. Folyta
tódik az együttműködés a Nemzetközi Jogi Asz- 
szociációval (ADI) a hidrológia és a törvény- 
hozás kapcsolatainak kérdésében.

Az UNESCO segítséget nyújt a szakembe
rek képzéséhez, így számos országban, közöttük 
Magyarországon is szervezett egyetemi szintű 
hidrológiai tanfolyamok lebonyolításához is. 
Latinamerikában és Ázsiában glaciológiai és a 
számítógépek hidrológiai alkalmazásával fog
lalkozó tanfolyamok megrendezésére is sor ke
rül. A munkatervben ezenkívül számos, rövi- 
debb időtartamú tanulmányút szervezése is sze
repel.

Az UNESCO keretében létrehozott Nem
zetközi Hidrológiai Decennium 1971— 72. évi 
munkaterve a rendkívül széleskörű nemzetközi 
adatcserén és számos regionális tanulmányter
ven kívül tartalmazza Európa hidrogeológiai tér
képének és klimatológiai atlaszának, valamint a 
csapadék és párolgás világatlaszának előkészí
tését is. A távolabbi tervekben szerepel Dél- 
amerika, Keletázsia, valamint az északafrikai 
arid övezet hidrogeológiai térképanyagának ki
adása is.

Vecsernyés György

Fürön, R.:
AFRIKA

ÁSVÁNYI NYERSANYAGKÉSZLETEI
(Les ressources minérales de l’Afrique) 

2éme éd. 275 p., 34 fig.
Payot, Paris, 1961.

A szerző célja a részletes gazdaságföldtani 
tájékoztatás. Általános földtani kérdésekkel 
csak olyan mértékben foglalkozik, amennyi a 
nyersanyagkészletek helyzetének és termelési

adatainak megértéséhez szükséges. A könyv 
három részre oszlik.

Első, 89 oldal terjedelmű harmadában be
tűrendes sorrendben a számottevő fémek, ill. 
„nemfémes” haszonanyagok általános földtani 
helyzetének, eloszlásának és termelési adatainak 
rövid áttekintése található. E szakaszhoz két 
táblázat csatlakozik. Ezek egyike Afrika nyers
anyagtermelésének 1938. évi és 1958-as adatait 
hasonlítja össze, a másikon Afrikának a világ- 
termelésben elfoglalt helyzetét találjuk — az 
1958. évi állapot szerint.

A második rész (157 oldal) a nyersanyagok 
földtani és termelési adatait az 1960. évi állam
határoknak megfelelően országonkénti felosz
tásban tárgyalja. Ez a szakasz az előzőnél rész
letesebb, így — a különben praktikus okokból 
indokolt — átfedések is csökkennek.

A harmadik rész (15 oldal) a kontinens „új 
problémáiról” szól, — pl. a népesség kérdése 
(alacsony népsűrűség és túlnépesedés) — mun
kaerőproblémák, szakemberhiány, a technikai 
segítség lehetőségei, nyersanyagtermelés és 
nemzeti jövedelem, stb. Természetes, hogy ezek 
a fejezetek az előzőeknél sokkal gyorsabban 
„öregednek” . Ugyancsak nem meglepő, hogy a 
szerző ( a párizsi egyetem professzora lévén) a 
volt Francia-Afrikát tárgyalja alaposabban.

Vecsernyés György

Kun, Nicolas de:
AFRIKA

ÁSVÁNYI NYERSANYAGKÉSZLETEI 
(The Mineral Resources of Africa)

Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 
London, New York. 1965. 740 p.

A budapesti születésű szerző 1948-tól 1961- 
ig dolgozott Afrika különböző területein, főleg 
a Kongó medencéjében. Érdeklődése a nyers
anyagkutatás és a bányatermékeket feldolgozó 
iparágak fejlesztésének kérdéseire irányul, így 
az óriási adattömeg összefoglalásában is a gaz
dasági vonatkozásokat hangsúlyozza.

A könyv két részre oszlik.
Az I. részében a gazdaságföldtani adatok 

áttekintését találjuk. Az első két fejezet ismer
teti Afrika részesedését a világ nyersanyag- 
készleteiből, helyzetét a világtermelésben, vala
mint a kitermelt nyersanyagok értékét. A to
vábbiakban a szerző a nyersanyagokat gyakor
lati szempontok szerint csoportosítva mutatja be 
azok eloszlását, készleteik jelentőségét a kon
tinens területén. Az olvasó így gyorsan fogalmat 
nyer arról, hogy a keresett nyersanyag Afrika 
valamely területén milyen súllyal szerepel a 
bányatermékek között.

Külön fejezet tárgyalja Afrika bányászatá
nak történetét. Az ősi bányavidékek ismereté
nek esetleg új nyersanyagkészletek felfedezé
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sében is szerepe lehet. (Például áz Ókori egyip
tomi aranybányák újranyitása említhető.) “ -

A további fejezetek (V.—X.) a kontinens 
nagy földrajzi egységei szerint csoportosítva or
szágonként tárgyalják'a fémek, „nem fémes” 
nyersanyagok, szén, kőolaj, ritka ásványok, fél
drágakövek, építőkövek stb. készleteit és ter
melési adatait. Ebben a részben találhatók a 
bányászat, a feldolgozás-dúsítás és a szállítás 
fontosabb műszaki jellemzői és a termelési ada
tok (érték U. S. dollárban). A fontosabb terüle
tek termelésének százalékos részesedését is 
megadja a kontinens összes termeléséhez viszo
nyítva. Külön hangsúlyt kap á vízienergia kér
dése. ?

A nyersanyagok földtani-teleptani viszo
nyainak ismertetését a II. részben találjuk. Af
rika metallogéniai; provinciáinak rövid leírása 
után a szerző részletesen tárgyalja az egyes 
nyersanyagok földtani-teleptani viszonyait. A

gyakorlati szempontoknak megfelelően itt is 
külön fejezet foglalkozik a talajvíz készletekkel 
(főbb vonásokban), a különböző talajtípusokkal 
stb.

Az I. és II; rész szövegét gazdag szemlék' 
tető anyag; teleptani térképvázlatok és szelvé
nyek, termelési grafikonok és táblázatok egészí
tik ki.

A könyvben használt angolszász és helyi 
mértékegységek és a méterrendszer átszámítása- 
az I, függelékben található. A II. függelékben 
Afrika cementiparában, bányászatában és kő
olajiparában, valamint energia termelésében 
résztvevő vállalatok, egyének és szervezetek 
felsorolását tartalmazza. Hasonlóan praktikus és; 
bőséges az irodalomjegyzék is..

Vecsernyés György
Összeállította: Földtani Információs Szolgálat
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