
Információ
A Föld országainak bányászati termelési értéke

A z élen: az USA és a Szovjetunió

A Deutsches Institu t fü r  W irtschaftsforschung  
szám ításai szerin t mindössze 21 olyan ország van, 
am elynek részesedése a  bányászati világterm elésben 
eléri az 1%-ot.

Az Egyesült Á llam oknak és a  Szovjetuniónak 
azonban egészen speciális helyzetük van. K ettőjük 
részesedése megközelíti az egész világterm elés négy 
tizedét.

A z Egyesült Á llam ok bányászati termelése 1950— 
1968 között 11 m illiárd dollárról 17,3 m illiárd dollárra 
em elkedett, ugyanakkor viszont a  világterm elésben való 
részesedése 37,8%-ról 22% -ra esett vissza, term észe
tesen azért, m ert a többi állam ok — elsősorban a 
Szovjetunió — részesedése növekedik. A szovjet te r 
melést egyébként az intézet úgy becsüli, hogy az 1950- 
ben több m int 2,9, 1968-ban pedig nem  egészen 13,5 
m illiárd értékű  volt. A kérdés persze az, hogy milyen 
adatok alap ján  állapíto tták  m eg a szovjet term elést, 
m ivel összefoglaló ada tokat a  te rv  jelentés nem  közöl. 
Túl nagy tévedés azonban nem  lehet, m ert az összeg- 
szerűség szem pontjából legfontosabb energiahordozó- 
és vasércadatok ism ertek. Am ennyiben a becslés helyt
álló, akkor a Szovjetunió részesedése 1950— 1968 kö
zött 10,2°/0-ról 17,1%-ra em elkedett.

Az Egyesült Államokon és a Szovjetunión kívül 
ma m ár nincs egyetlen ország sem, am elynek részese
dése az 5% -ot kitenné, s a  korábban elm ondottak 
alapján term észetes az is, hogy elsősorban a kőolaj
term elő országok részesedése jelentős. A harm adik 
helyen is egy kőolajterm elő ország van, mégpedig 
Venezuela (4,8%), negyedik helyre pedig egy je len
tékeny földgázterm elő ország került, m égpedig K ana
da (4,3%).

Ezután A usztrália (1,4%), A nglia (1,3%), Algéria 
(1:2%), India (1,2%), Lengyelország (1,1%), Mexikó 
(1 Д°/о), Franciaország (1,1% és Chile (1%) következik. 
A többi országok részesedése m a m ár nem  éri el az 
1%-ot sem.

*

Ű j-Zéland ásványi kincsei

A z  utóbbi években m egélénkült a  földtani ku ta tás 
Ü j-Zélandban. Különösen nagy az érdeklődés a kő
ola jku ta tás területén, m elyet ké t eredmény, a  K apuni 
és a  M aui telepek  felfedezése is táplált. A Kapuni 
kondenzált-gáztelepet 1959—1962 közt nyito tták  meg 
négy, egyenként 4000 m éteres fúrással. Azóta feldol
gozó üzem et is lé tesítettek  és gázvezeték épült A uck-  
landban  és W ellingtonban. Teljes üzem ben ez a  telep 
az ország kőolajkészletének 6% -át fedezi, 25 évre 
elegendő készlettel. B ár a  selfen végzett kutatások 
m inden m ást háttérbe szorítanak, fokozott aktivitás  
tapasztalható a  szárazföldi kutatásokban is. A m ásodik 
tengeralatti fúrás, a  3300 m éteres M aui 1 ta lá lta  meg 
a  Maui gáztelepet, m ely egyike a  legnagyobbaknak 
a világon. Kezdetben csak gázt ta lá ltak  itt, kevés kon- 
denzátum m al, ellenben jelentős széndioxid-tartalom 
mal. Ű jabban azonban több szintben olajat is tá rtak  
fel. Bár ezeknek a  ku taknak  hozam a csekély, mégis 
van remény, hogy jelentősebb olajtelepek találhatók 
valahol a  környéken.

Ü j-Zéland északi szigetének nyugati p a rtján  h a 
talm as vasérctelepek találhatók, m elyek készletét 800 
millió t- ra  becsülik (50—60% Fe-koncentrátum ban 
számolva).

A leggazdagabb a  W anganui és Kaipara közti te 
rület, ahol a  homok dúsítás előtt 10 és 20% között 
tartalm az titanom agnetitet. A homokot baggerek fe j
tik, és a  dúsítóm űből a  m eddőt visszatöltik a  bánya
gödörbe. A belföldi feldolgozás fokozása m elle tt tervek 
vannak a Japánba irányuló export növelésére is.

Ű j-Zélandnak csak kis rutil-telepei vannak, to rla
tos ilm enittelepei azonban 5% nehézé,sványt tartalm az
nak a  ru til m elle tt hasznosítható monacit-, arany-, 
cirkon- és (kevés) rutiZtartalm úk is. Ezek a toriatok 
főként W estport körül ta lálhatók, de kisebbek vannak 
a nyugati p a rt öbleiben szétszórva is.

Földtani térképezés tá r t fel néhány, és valószínű
síte tt további torlatos ilm enittelepekét a  felszíni üle
dék a la tt eltem etve. A becslések szerint 20—50 millió 
t  ilm enit lehet betem etett toriatokban. Az új-zélandi 
ilm entitkoncentrátum  46—47% T i0 2-tartalm ú, de ez 
a  viszonylag gyenge minőség igen kis króm -szennye
zéssel jár, am i a  titán fehér végterm ék színét kedve
zően befolyásolja.

Kisebb bányákban term elnek Űj-Zélandon aranyat, 
ezüstöt, ólom -cinkérceket és scheelitet. B ár az ismert 
scheelitkészlet alig pár ezer t, a  Glenorchy-körzetben 
mégis nagyarányú ku tatások folynak újabb telepek 
felkutatására. Az ŰZ Földtani Szolgálat becslése sze
rin t többszázezer t  nagyságrendű készletekre lehet 
szám ítani itt.

K utatások folynak porfiros rézércindikációkon  a  
Copperm ine Islandon és a  Coromandel félszigeten. 
Nelson m ellett N i-indikációt k u ta ttak  meg, eddig ipari 
jelentőségű eredm ény nélkül. P roduktív  készletet ta 
lá ltak  viszont ez évben a m ár több éve folyó urán- 
érckutatások. Az északi szigeten eddig harm inc millió 
t bauxitkészlet ism ert, rossz minősége m ia tt nem te r
melik.

Számos szolfatárás kéntelep  ism ert, a  Laké Roto- 
kaw a m elletti legnagyobb telepen a  fúrások 11 ezer t 
csaknem tiszta ként m uta ttak  ki 1967-ig. Azóta csak 
gyengébb m inőségű készleteket tá rtak  fel, az átlag 
20% S -tartalm ú új telepek készlete 5 millió t.

Az északi sziget hatalm as tűzállóanyag-telepeinek 
alkotó ásványa a  halloysit. Kaolin is van ugyan, de 
jóval kisebb menyiségben. A bentonittelepek szintén 
export perspektívát nyújtanak, készletük 20 millió t. 
Régen term elik a Parengarenga-i üveghomok-előfor- 
dulást. Ennek és a  déli szigeten levő többi telepnek a 
készlete még hosszú időre fedezi a szükségleteket.

Jaskó Tamás

*

Spanyolország új term észeti kincsei

A szturia szénm edencéjében gazdag aranylelőhelyet 
fedeztek fel. M adridtól északra, G uadalaraja környé
kén, fenn a  hegyekben, 1200 m m agasban végzett 
m élyfúrások szintén ta lá ltak  aranyat, „de ez oly jelen
téktelen, hogy feltárásával nem  érdem es foglalkozni”, 
nyugtatja a sajtó  az aranyláztól izgatott spanyolokat. 
Helyette sokkal kifizetődőbbnek látszik az ország 
uránkészleteinek a  felkutatása. E készletek ugyanis oly 
nagyok, hogy 1980-ban az ország villam osenergia
szükségletének 22% -át 8 atom reaktorral lehet m ajd 
fedezni. Sokat Ígérő a „fekete arany”, a  kőolaj is. 
T arragona m ellett, a  Földközi-tengerbe nyúló száraz
föld csücskénél a  „C haparral” fúrósziget mérnökei 
nagy mennyiségű, napi m integy 500 t  kőolajat találtak. 
Az Ebro-deltájánál is napi m integy 300 t  kőolajter
meléssel számolnak.

Számítógéppel végzett szám ítások szerin t T arra
gona kőolajvagyona mintegy 75 millió tonnára  becsül
hető.

A Földközi-tenger „napos p a rtján ” fekvő M arbella 
m elletti gyém ántlelőhelyek kiaknázása m ár folyik.

A Sevillától 40 km -re fekvő Aznalcollar falu  kö
zelében a  ném et M etallgesellschaft technikusai hata l
mas p irit-, ólom- (kb. 1 m illió t), cink- (2,4 millió t), 
réz- (250 000 t), kén- (23,5 m illió t), vasérc (21 millió 
t), ezüst- (2500 t) és arany- (50 t) készleteket ku ta ttak  
fel.
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E term észeti kincsek külfejtéssel m űveibe tők, de 
a közös spanyol—ném et vállalkozás 250 m illió DM tő 
kebefektetést igényel.

Vecsernyés György

*

Mauritánia vasérctelepei

M int ism eretes, M auritánia Izlám  K öztársaság je 
lentős vasérckészletekkel rendelkezik. Az ország nyu
gati részén a  Kedia d ’Id jil vonulatban  a  M iferm a vas
érctesteket nem zetközi konzorcium  term eli.

Soc. Anonyme des Mines de Fér de M auretania 
elnevezésű vállalkozásban az angol B ritish Steel Cor
poration cég a részvénytőke 19% -ával vesz részt, míg 
a term elés 20—20%-át veszi át.

A Kedia d’Idjil vonulat kopár fekete kőzettöm ege 
mintegy 500 m m agasságra em elkedik ki a környező 
köves síkságból. A térképen a lak ja három szögre em 
lékeztető módon rajzolódik ki, terü lete  m integy 140 
km2. A három  nagy érctest: a  Tazadit, Rouessa és 
F’Derik számos kisebb készletű teleppel együtt a  vonu
lat északi és keleti lejtő in  van. A telepeket szalagos 
szerkezetű hem atit-kvarcit alkotja, általában  függő
leges rétegzettséggel. Az érctestek  összesített készletét 
m integy 180 millió t- ra  becsülik, átlagosan 64—65% 
színvastartalom m al. E készlethez még kb. 90 millió 
tonnányi kovás-ércet sorolnak, m elynek átlagos vas
ta rta lm a m ár csak 55—60%. A készletbecslést addig a  
mélységig végezték, am eddig a külfejtésben tö rténő te r
m elés rentábilis. Az érc term észetesen ez a la tt a  szint 
a la tt is m egvan,. de it t  gyakorlatilag n incs m egkutatva.

A k iterm elt vasércet P ort Étien kikötőjébe — m e
lyet most N ouadhibou-nak hívnak — hajózzák be. A 
kikötőt a bányák területeivel mintegy 650 km  hosszú
ságú vasútvonal köti össze.

A Kedia d’Id jil érctelepeiből 1970-ben m ár 9,2 
millió tonna ércet term eltek  ki. A P ort E tien-i kikötő 
ma m ár 120 000 bttó  regiszter tonnás ércszállító hajó
kat is tud fogadni.

Az utóbbi 3 évben az alacsonyabb fém tartalm ú 
kovásérceket is m ár értékesíteni lehete tt a  világpiacon. 
Ezt az ércfa jtá t eddig csak akkor term elték, ha az m ű
szakilag szükséges volt, és a term elvényt hányóra 
készletezték. M auritánia vasércterm elésének túlnyom ó 
részét japán cégek veszik át.

A terü leten  a term elés további fokozását tűzték  
ki célul. Ez term észetesen a közvetlenül a bányából 
értékesíthető vasérckészletek viszonylag gyors kim e
rülését fogja eredm ényezni, m íg a  k iépített in fra stru k 
tú ra  továbbra is használható. Ezért a term elő válla
la tnál m ár most is az alacsonyabb fém tartalm ú kész
letek ku ta tására, illetve a  term elésbe való bevonására 
törekszik.

Vecsernyés György
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Heinrich Küpper: W ien

Geolog'ie dér Österreichischen Bundeslánder in 
kurzgefassten E inzeldarstellungen. — (Verhandlungen 
dér Geologischen Bundes-Anstalt, Wien, 1968. 206 p. 
Abb. 23., Fossiltaíeln 1—8.)

Bécs földtani irodalmának  régóta hiányzó össze
foglalását je len tette  meg az Osztrák Földtani Intézet 
Heinrich K üpper professzor tollából. A könyv célja 
nem  a részletekbe menő adatközlés, hanem  a  rend 
kívül érdekes és változatos földtani helyzetű nagy
város geológiai helyzetének összefoglaló ism ertetése. 
A szerző m indenkor a gyakorlati m űszaki-fö ld tani 
várostervezési, magas- és m élyépítési, vízellátási fel
adatok m egoldásában felhasználható p rak tikus össz
kép m egrajzolását ta r t ja  szem előtt.

Az összefoglaló és jó l használható angol rezüm é 
után  a könyv 5 nagy részre tagolódik. A szo
rosan vett földtani viszonyokat az első rész tárgyalja  
mintegy 50 oldal terjedelem ben. A nálunk  használatos 
„alaphegység” és „fedőhegység” fogalm ának itt  az 
A lp-kárpáti ív  szerkezeti egysége, valam in t a  h arm ad
kori tengerek partszegélyi és m edenceüledékei felelnek

meg. A város speciális hegylábi helyzetének m egfele
lően a jégkorszak piedm ont-képződm ényei a  folyó
teraszok és a  periglaciális lösz tárgyalása bőséges te re t 
kapott. Valam ivel vázlatosabban tárgyalja  a szerző a 
város környékén a felszínen nem  ta lálható  magmás 
telérkőzeteket, tufákat, továbbá a földrengéseket és a 
bécsi m edence terü letére hullo tt m eteoritokat. E v i
szonylag rövidre fogott, de rendkívül szemléletes feje
zeteknek nagyobb figyelem re méltó vonása a szerke
zeti szemlélet, valam int különösen a fiatal harm ad
kori üledékek esetében, a jól áttekin thető  rétegtani 
szintézisre való törekvés.

Részletes ism ertetését és felsorolását ta lá ljuk  a 
korábbi szerzők által használt kőzettani, rétegtani, és 
nagyszerkezeti nom enklatúrának és rövid, de jellemző 
irodalom jegyzéket is ta lá lunk  m inden tém akör tá r 
gyalásának a  végén.

A szerző a könyv m ásodik részében (Siedlungs- 
geologie) gyűjtö tte össze m indazon adatok összefog
lalását, am elyek a nagyváros m indennapi életében 
nélkülözhetetlenek. Ezt jelzi a  fejezetcsoport címe is. 
Első helyen term észetesen a vízellátással kapcsolatos 
hidrogeológiai összefoglalás áll, de nem  kisebb súllyal 
szerepel a term észetes építőanyagok és a városterület 
építésföldtani jellem zőinek ism ertetése. M int érdekes
séget em lítjük, hogy ebben a fejezetben érdekes p ár
huzam ot ta lálunk  a városfejlődés történelm i fázisai 
és a  felhasznált építőanyagok között. Külön fejezetet 
kapott a Bécsi m edence kőolajföldtana. Ebben a fe
jezetben a szerző a kérdés teljes összefoglalására tö 
rekszik, jelentősen tú lnyúlva a szorosan vett városi 
körzeten.

M int lá ttu k  a könyv első 2 nagy fejezetcsoportja 
az általános és gazdaságföldtani összkép m egrajzolását 
szolgálja. A következő az előzőknél valam ivel kisebb 
terjedelm ű harm adik  és negyedik részben valóságos 
geológiai bédekkert találunk. A könyvnek ezek a 
szakaszai kitűnően használhatók helyszíni tájékozó
dásra, m ert nem csak az egyes feltárások részletes 
leírását' és a város egyes kerületeinek földtanilag je l
lemző pontjait, hanem  a várost környező m agaslatok
ról lá tható  panorám ák földtani jellem zését is m egtalál
juk  itt.

A könyv negyedik része Bécs terü letének és köz
vetlen környékének távolabbi kapcsolatait foglalja 
össze. Többek között foglalkozik Bécs nagyszerkezeti 
helyzetével, a  Bécsi medence, és a M agyar Kisalföld 
kapcsolataival tektonikai, rétegtani és ősföldrajzi szem
pontból. A kapcsolatokat egészen a Bakony-hegységig 
és Budapestig követi.

A könyvet a város terü letére le fú rt m élyebb fú rá
sok dokum entációja időrendbe szedett bőséges iroda
lomjegyzék, az 1965—68-as év között gyűjtö tt adatok 
kiegészítő összefoglalása, valam in t bőséges földtani 
szelvény és térképsorozat egészíti ki.

Vecsernyés György

*

A z 1:50 000—1:25 000 m éretarányú földtani térképezés, 
térképszerkesztés és kiadás általános szabályai 
(Varsói Földtani Intézet kiadása, W arsawa, 1971. 60 p.)

A lengyel geológusok által 1968-ban összeállított 
és a  KGST-országok specialistáinak tanácskozásán 
m egvitatott, m ajd  a KGST Földtani Á llandó Bizott
sága á ltal véglegesen jóváhagyott anyag irányelveket 
ta rta lm az a térképezés, térképszerkesztés és kiadás 
m enetére, m ellékleteiben pedig a térképen használandó 
egységes form át és jelkulcsot m u ta tja  be.

A rövidre fogott u tasítás az 1:50 000—1:25 000 m é
retarányú  térképezés célkitűzéseinek és feladatainak 
ism ertetése u tán  a  térképezés fázisait tárgyalja . Esze
rin t a térképezés előkészítése során  légifelvételezés, 
geofizikai m érések végrehajtása, a  meglevő alapadatok 
összegyűjtése, előzetes terepi és laboratórium i felm érő 
ism erkedés az anyaggal és a ku ta tási te rv  összeállí
tása a  végrehajtandó feladatok. A terepi felvétel fá
zisai: föld tani felvétel ú tvonalak  m entén légifényképek 
desiffrírozásával és slich m intavétel geofizikai m éré
sek, kuta tóárkok  és -fúrások mélyítése. A térképezés
hez szükséges útvonal sűrűsége, term ézetes és m ester
séges feltárások km 2-kénti szám át az egyes országok 
érvényes előírásai és a  légifényképek kiértékelhető
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sége szerint kell m egállapítani. A kam erális m unka 
során ásványkőzettani, geokémiai és őslénytani vizs
gálatokat kell végrehajtani, és a légifényképek és a  
terepi felvételek alapján kell összeállítani a térkép lap
vázlatokat és a hozzátartozó grafikus és szöveges m a
gyarázó részt. Meglevő részletes földtani térkép  ream - 
bulációja esetén az időközben ism eretessé vált földtani 
adatok és a ream buláció során nyert új adatok segít
ségével kell ú jra  in terpretáln i a rendelkezésre álló 
térképet.

Az előírás szerint a  földtani térkép részei a  
következők:

földtani térképlap,
földtani szelvények,
összevont rétegoszlop,
jelkulcs (szín- és rövidítésjelekkel),
a felvételező geológusok neve, a felvétel éve és a
felvett terü letek  elhelyezkedése a térképlapon
(vázlattérkép),
az adott térképlap  elhelyezkedése a 200 000-es 
térképlapon (skelett),
a térkép szerkesztőjének, kiadójának neve, a  té r
képlap megnevezése.
A térkép m agyarázó füzetét a  következő részek 

alkotják: Bevezetés, kutatástörténet, rétegtan a kép
ződmények leírásával, tektonika, geomorfológia, hasz
nosítható anyagok. A magyarázó ezenkívül k itérhet 
még a hidrogeológiai és mérnökgeológiai viszonyokra 
és a  mélyföldtani felépítésre s m ellékelhetők hozzá 
a terü let geomorfológiai, hidrogeológiai, m érnök- 
geológiai mélyföldtani, negyedkori, tektonikai stb. 
térképei.

Az utasítás m ellékletei utalásokat tartalm aznak  a 
térkép alkotórészeinek a  térképlapon való elhelyezé
sére és a jelkulcsban alkalm azandó jelekre. Ennek a 
résznek hiányossága azonban, hogy nem m utat be 1:1 
m éretarányban m intatérképkeretet és hogy az a lka l
mazandó színeket csak szóban, közelítő leírással adja. 
Ezeket a hiányosságokat az alapelvek alap ján  kiadandó 
országonkénti utasításoknak kell pótolni.

Jaskó Tamás

A Bécsi Metró mérnökgeológiai problémáiról

Az osztrák főváros fö ldalattijának (U-Bahn) tervei 
1910-re nyúlnak vissza. Ism ételt átdolgozás után fo
gadták el a végleges tervet.

Az első építési szakaszban három  vonal készül el 
(U ,: Reum annplatz—P raterstern , U2: R ingturm —K arla- 
platz, U/,: H ütteldorf—Heiligenstadt).

A m unka 1969. novem ber 3-án kezdődött meg a 
Karlsplatzon, felszíni feltárással és aknamélyítéssel. 
Ezt megelőzőleg két éven á t folyt a  mérnökgeológiai 
előkészítés (a Bécsi Városi Tanács költségén és szer
vezésében, a Geologische B undesanstalt és az egyetemi 
intézetek szakem bereinek közreműködésével). Ennek 
során feldolgozták a régebbi fúrások adata it és 1 :2000- 
es m éretarányban kézi szintezésű térképen ábrázolták. 
Szükség szerint új talajm echanikai fúrásokat m élyítet
tek, 80—100 m -es hálózatban, 40 m mélységig. Igen 
részletes talajvizsgálatokat végeztek. Ennek során két 
elkülönült vízszintet észleltek, 13, illetve 22 m átlagos 
mélységben.

Az alagutak 25—30 m mélységben haladnak. (Az 
Ui-es vonal, am ellyel az építést kezdték, áthalad  a 
Wien-folyó m edre alatt.) Az aknákból védőpajzsos, 
Bade-rendszerű gépekkel, teljesen m echanizáltan h a jt
ják ki a vágatokat. Az állom ásoknál 8 m, közöttük pe
dig 5 m átm érő jű  tübingeket építenek be.

Szivattyúzással kísérleti vízszintsüllyesztést is vé
geztek, am ely az elm életileg vártná l rosszabb ered
ményt hozott. Végülis a  talajvizet inkább sűrű  ferde- 
fúrásokon á t végrehajtott, kétfázisos cem entálással 
hajtják  ki. így nagyszilárdságú, gyakorlatilag száraz 
védőréteget alak ítanak  ki a  pleisztocén terraszkavics- 
ban. Maguk a  vágatok jórészt a közép-pannoniai 
agyagban haladnak, csak helyenként érik  el annak 
egyenetlen, eróziós felszínét, am elyre a homokos k a
vics települ.

E tém áról részletes cikkeket közölt a „Dér A ufbau” 
c. folyóirat 1970. 5/6. száma.

Dr. Dudich Endre

A  mérnökgeológiai térképezés bibliográfiája

(I. rész. Csehszlovákia, NDK, MagyarországEengJ"ei«b.
ország)
(Bibliography and Index of Engir^ering Geological 
Mapping, P a rt I. Geofond, P raha, 1970. 66. p.)

A világ m inden országában gyorsan fejlődik a m ér
nökgeológiai térképezés. Ez indította a Nemzetközi 
Mérnökgeológiai Asszociációt arra, hogy a  térképezés 
módszereinek tanulm ányozására m unkacsoportot hoz
zon lé tre  Prof. M. M atula (Prága) vezetésével. A m un
kacsoport m unkájának első fázisaként az irodalomban 
publikált anyag áttekintését és összefoglalását tűzte ki 
célul. Ennek eredm énye ez az irodalomjegyzék, mely 
az Asszociáció párizsi kongresszusára készült el.

Form ailag a címek leírása a  Geofond előírásait kö
veti, ez te tte  lehetővé, hogy a Geofond számítógépes 
inform ációfeldolgozó-rendszerét használják az összeál
lításhoz. Az egyes címeket, a  m űvek ta rta lm á t kifejező 
tárgyszavak, a  m ellékletek felsorolása és a  könyvtári 
tizedes osztályozási jelzet követi.

Nagyon hasznos a közölt szerzői, földrajzi és 
tárgym utató ill. a térképek külön m éretarány szerinti 
m utatója. A tárgym utató franciául is m egtalálható a 
kötet végén. (Ezt m inden külön em beri m unka nélkül 
készítette a  számítógép).

A bem utato tt 131 összefoglaló cikk közül m ind
össze 7 foglalkozik Magyarországgal, 3 közülük külföldi 
szerző műve.

Jaskó Tamás

M arius J. van ESSEN, et al.:
Egyszerű gibbsit-elemző a bauxit kinyerhető tim fö ld
tartalm ának gyors, terepi meghatározására. (A sim ple 
gibbsite analyzer fór rap id  field determ ination of the 
available alum ina content in bauxites.)

A szerzők egy olyan könnyen m ozgatható műszert 
szerkesztettek a terepi bauxitkutatáshoz, mely a bauxit 
kinyerhető (nem kaolinithez kötött) A120 3 tartalm ának  
gyors m eghatározására szolgál és ± 10 relatív  %-os 
pontossággal dolgozik. A m űszer a DTG elven  m űkö
dik, a 200—400 °C közötti vízveszteség súlyának m éré
sével. Különböző helyekről több m int 100 m intát vizs
gáltak meg (Ausztria, Surinam ). Ezeket m inden egyes 
m inta esetében klasszikus módszerekkel ellenőrizték. 
A készülék csak a gibbsites bauxitfa jták elemzésére 
alkalmas. A goethit, mely közel azonos időben bomlik 
le, m int a gibbsit — a szerzők vélem énye szerint r i t
kán és elhanyagolható mennyiségben van jelen a 
bauxitban, ezért nem  okoz zavart.

A  műszer 3 fő  részből áll: mérleg, kem ence és a 
hőm érséklet szabályozó. Ezekhez tartozik  még egy 
Honda E típusú m otorgenerátor. A három  fő rész súlya 
összesen 13 kg, a  generátor 18 kg.

A vizsgálatra kerülő m inta súlyát 200—400 mg kö
zött érdem es m egválasztani. A z elemzés háromszori 
mérés alapján értékelhető.

A  m in tákat 60—200-as szitán készítették elő. A te l
jes felvételezés és kiértékelés 30—40 percig tart. Egy 
em ber 2 m űszeren tud egyszerre dolgozni.

A m űszer laboratórium i körülm ények között is a l
kalmazható, ahol term észetesen nagyobb pontossággal 
m űködik (±  relatív  %).

Dr. Komlóssy György

A pollenanalízis szerepe a kriminológiában

(G. E rdtm an: Handbook of Palynology című könyvéből)
A talaj felszínén vagy belsejében található  pollen 

többé-kevésbé a környék növényzetét tükrözi. így az
után olyan pollenszemek, am elyekről feltehető, hogy a 
bűnténnyel kapcsolatosak, ú tm utatást adhatnak a  bűn
tény elkövetésének helyéről. A pollenanalízis által 
szolgáltatott eredm ény annál jelentősebb, m inél r it
kább társu lást sikerül a pollenekből meghatározni, m i
nél kisebb az összetévesztés lehetősége. Egyes esetek
ben, pl. egy svéd gyilkossági esetben több eltérő szak
értői vélemény egyeztetése végülis oda vezetett, hogy 
a bűntény időpontjára aránylag  m egbízható u talást 
adott („tipikus m ájusi pollenspektrum ”).

Egy másik, szintén gyilkossággal kapcsolatos eset
ben hosszabb eredm énytelen vizsgálat u tán  a palyno- 
logia hozott döntést. Egy kiránduló Becs környékén, 
a Duna közelében tű n t el. Kotrás, helikopteres keresés
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stb. ellenére sem sikerült a holttestet m egtalálni. E l
fogtak ugyan egy gyilkossággal gyanúsított személyt, 
á  azonban tagadta, hogy bárm i közel lenne az ügyhöz. 
A pollenanalitikai vizsgálat az elfogott személy cipő
jéhez ragadt földben igen sok Alm us és P inus pollent 
m utato tt ki. Ezenkívül e ta la jban  oligocén pollensze
mek is voltak . Ennek a különleges pollenkom bináció
nak a segítségével növényföldrajzi és földtani térképek 
alapján  sikerü lt kijelölni egy helyet Bécstől délre, ahol 
az égerfa és fenyő együtt nő oligocén rétegekben. Az 
elfogott em berrel közölték, hogy ism ert a gyilkosság 
helye, m ire ő m egtört és bevallotta a  bűntényt és m eg
m uta tta  a  pontos helyet, egy sűrűn benőtt, kevésbé 
já r t árté ri részt a Duna partján , ahol meg is ta lálták  
a holttestet.

A pollenanalízis m ásik krim inológiai oldala a gyo
m ortartalm ak vizsgálata. G yakran m aguk a pollenek 
okoznak mérgezést. A brazíliai Sao Paolo állam ban az 
utóbbi 40 évben 15 haláleset oka mérgező méz fogyasz
tása volt. Enyhébb esetekben a mérgezést csak ideig
lenes vakság és légzési nehézségek kísérik. Egy ilyen 
mérgező méz evésébe halt bele az a  fiú, akinek gyo
m ortartalm ából az igen mérgező Serjania lethalis pol
len jét m uta tták  ki.

Jaskó Tamás

Aktuogeológia

Földtani esem ények 1972. január 1— április 30 között

(összeállításunk elsősorban a  Sm ithsonian Institution 
Center fór Short-lived  Phenomena  nevű szervezete 
által k iadott jelentéseken alapszik.)

1. A z Erta’ A le vulkáni működése
A z  E rta’ Ale (13°37 N, 40°37 E) Etiópia legaktívabb 

tűzhányója, kb. 500 m  magas, 50 km  átm érő jű  bazaltos 
pajzsvulkán. Tazieff szerin t 1967 óta, Pastori szerint 
azonban m ár valószínűleg 1906 óta lávató-tevékenysé-  
get tanúsít. 1970 decem ber óta ak tiv itása állandósult: 
jellegzetesen H avaii-típusú működése során 10—30 m é
teres lávaszökőkutak törnek a m agasba ellipszis alakú 
tetőkráteréből. A visszahulló lávatöm egek salakká m e
revednek. A legutóbbi (1972. februárjából származó) 
jelentés szerint a lávató szintje néhány nap leforgása 
a la tt tetem es m értékben megnőtt, a közelm últban m eg
m erevedett felszínen, a, hegy nyugati le jtő jén  pedig re 
pedések képződtek, am elyekből lávafolyás kezdődött. 
A láva hőm érséklete 1020 C fok körüli.

2. A  Soufriere vulkáni m űködése
A nyugat-indiai Saint-V incent szigeten levő tűzhá

nyó működése 1971. október 31-én kezdődött. A régi 
kráterben  egy tó  alakult ki, am elyben új sziget kép
ződött. November 28-án a sziget 15 m  m agas és több 
m int 100 m  átm érőjű  volt, a  víz hőm érséklete ekkor 
79 és 80 C fok között váltakozott (a m érés a  p art 
m entén történt). 1972. jan u ár 11-én a  sziget m ár 43 
m -rel m agasodott a tó  vízszintje fölé. A feb ruár 29-i 
jelentés szerin t ha a sziget növekedése továbbra is 
ebben az ütem ben tart, akkor m ájus végére legm aga
sabb pontja egy szintbe kerü l a  kráterperem m el, 1973 
elejére pedig a lávadóm  teljesen k itö ltö tte a  k rá te r 
üregét. (Február 27-én a sziget csúcsa 66 m -re l volt 
a vízszint fölött.) A jelenséget csak gyenge, lokális 
jellegű m ikrorengések kísérik. Az eddigi vizsgálatok 
szerint romboló hatású  kitörésektől nem  kell tartani. 
M árcius folyam án a  sziget növekedésének m értéke 
gyengült, a  napi átlagos em elkedés nem  é rte  el a  4 
cm-t. A legutóbbi (április 17-ről kelt) jelentés szerint 
a vízszint csökkenése kb. 8,7 cm /nap m értékű; a  sziget 
m árcius 20 óta (a tengerszinthez viszonyítva) m ár nem  
emelkedik, a m ikrorengések száma csökken; általános
ságban az egész tevékenység gyengülése tapasztalható.

3. Izu-Osima földrengésraj
A z  Izu-Osima vulkán tevékenysége 1971 áprilisában 

gyenge ham uszórással zárult. A nyugalm i időszak 1972. 
jan u ár 14-ig terjed t, m ikoris vára tlan  földrengésraj 
lépett fel. Ezen a  napon 27, a  következő napon pedig 
183 földlökést jegyeztek fel az osimai M eteorológiai Á l
lomáson levő szeizmográfok. A rengések viszonylag 
gyengék voltak, k á r t nem  okoztak, a vulkán feléledé
sének sem m i különösebb jele nem  v o lt tapasztalható.

4. Torres-szigeti (Új Hebridák) földrengés
1972. jan u ár 23-án a Déli Csendes-óceánban 7,2— 

7,4 R ichter-féle m agnitudójú rengés pattan t ki sekély 
(0—70 km-es) mélységből. Az epicentrum  koordinátái: 
13° S, 167° E. K árokról je lentés nem  érkezett.

5. Taiwani földrengések
Az uppsalai egyetem (M. Báth  professzor) je len

tése szerint az 1972. jan u ár 25-i tektonikus rengés az 
utóbbi évtized legnagyobb földrengése volt; m agni
túdója Uppsala szerin t legalább 8,3, valószínűleg azon
ban 8,5 volt. Ennek az értéknek  realitása azonban ké t
séges. Egyrészt a földrengést regisztráló többi állomás 
jóval kisebb (7,6 körüli) m agnitúdót állapíto tt meg, 
m ásrészt a rengés erőssége a 12 fokos skálán  m érve 
csupán 7 fokot ért el. (8,3—8,5 m agnitudójú rengés 
esetén az epicentrális erősség feltétlenül elérné vagy 
m eghaladná a  10 fokot). A mostani földrengés epicent
rum ának koordinátái: 23° N, 122° E. A főlökés után 
1 óra 35 perccel heves, 7,2 m agnitudójú (Báth  szerint 
7,8 m agnitudójú) utórengés p a ttan t ki. A főlökés érez- 
hetőségi ha tá ra  480 km -re  húzódott az epicentrum tól, 
a hipocentrum  kb. 50 km  mélyen helyezkedett el. Csak 
öt lakóépület sérült meg súlyosabban és egy személy 
vesztette életét. Tsunam i (szeizmikus szökőár), hegy
omlás, földcsuszamlás, jelentősebb talajrepedés nem 
történt. Ezeket a tényeket is figyelembe véve m egál
lap íthatjuk , hogy a B áíh-féle vélemény túlzott volt.

6. A  Nyiragongo működése

Jan u ár 28-án és feb ruár 1-én kisebb kitörések tö r
téntek, négy lávaszökőkút tö rt a magasba, egyikük 20 
m -es m agasságot é r t el. A tevékenység lényegében 
effúzív jellegű volt, időleges lávató képződött. A Nyi
ragongo m ár 1971. novem berének közepe óta működik, 
átlagosan 20 naponként tanúsítva kisebb erupciókat, 
am elyek gyenge vulkáni remegésekkel, m ikrorengések- 
kel já rn ak  együtt.

7. A  Pacaya működése

Ez a guatem alai vulkán 1972. feb ruár 2 és 12 kö
zött m u ta tta  a  feléledés jeleit. F ebruár 2-án lávafolyás 
kezdődött a  Cerro Chino ham ukúp déli lejtőjén levő 
repedések egyikéből. A lávafolyás két nap a latt másfél 
km -es távolságot ért el. F ebruár 11-től kezdve a folyás 
m értéke gyengülni kezdett. Egyszer kerü lt sor gyen
gébb ham ukitörésre; a ham uréteg vastagsága sehol 
sem haladta meg a 2 cm-t.

8. A  Kilauea működése

Az 1971-ben képződött M auna Ulu új vulkán — 
három  hónapos szünet elteltével — ism ét működni 
kezdett (a haw aii K ilauea keleti repedésén helyezkedik 
el.) A M auna Ulu te tőkráterében feb ruár 5-én egy 
új lávatavat fedeztek föl, am ely valószínűleg m ásodika 
és negyediké között keletkezett. A láva szintje nyil
vánvalóan fokozatosan em elkedett a  150 m mély k rá 
terfenékről fölfelé; a  felfedezés n ap ján  m ár csak 80 
m -rel feküdt a k rá te rperem  alatt. Az em elkedés a kö
vetkező napokban folytatódott, 7-én például m ár csak 
25 m  hiányzott ahhoz, hogy a perem et a  láva elérje. 
Szerencsére a  lávának a perem  fölötti átfolyására 
mégsem kerü lt sor, a  kőzetolvadék ugyanis a  M auna 
Ulu keleti le jtő jén  levő árokszerű repedésbe jutott. Ez 
az árok 450 m  hosszú, s keleti végénél a láva egy föld 

a la tti alagútba kerülve halad t tovább 250 m távo l
ságon keresztül, míg végül az idős Alae k rá te r te rü 
letén ju to tt ism ét a szabad felszínre. A M auna Ulu 
krátertavából időközben 25 m magas lávaszökőkutak 
törtek föl. Az eseményeket gyenge vulkáni rengések 
kísérték.

9. Hachijo Jim a földrengés

Tokyotól 150 m érföldre délkeletre sekély fészek
mélységű, 7,0 (Uppsala szerin t 7,3) m éretű  tektonikus 
rengés p a ttan t ki 1972. feb ruár 29-én. Az epicentrum  
koordinátái: 33,5° N, 140,5° K. 50 m érföldre az epi
centrum tól, Hachijo Jim án a rengés következtében 
hegycsuszamlás történt. A rengést Honshu és Hokkaido 
terü letén  sokhelyütt érezték, Tokyoban is. Sebesülé
sekről; halálesetekről n incs jelentés.
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10. Tűzgömbök
А Мах Planck Intézet fennhatósága a la tt működő, 

az European A ll-Sky Cam era N etw ork-höz tartozó 
nyolc ném etországi állomás, valam in t a  P rága m el
letti Ondrevoj O bszervatórium  jelentései szerin t 1972. 
m árcius 21-én és 22-én három  fényes tűzgömböt észlel
tek. A pontos adatok  az alábbiak :

I. II. III.

Kezdeti sebesség 22,1 km/sec 12,3 km /sec 21,4 km/sec
Kezdeti m agasság 85,6 km 62,0 km 72,5 km
Végsebesség 12,8 km/sec 8,7 km/sec 10,2 km/sec
Kialvási m agasság 35,7 km 30,8 km 32,2 km
A pálya hossza 62 km 39 km 72 km
A fényjelenség
időtartam a 3,1 sec 3,4 sec 3,8 sec
A jelenség
időpontja III. 21., III. 21., III. 22.,
(greenwichi
időben) 19 h 30’ 21 h 30’ 21 h 30’

Becsapódási pont 9° 07’ 38” 10° .41’ 36” 8° 36’ 26”
K, 50° 20’ K, 50° 06’ K, 50° 49’
07” É 25” É 58” É

Feltéve, hogy kőm eteorokról volt szó, az  I. való
színű hosszm érete 20 cm, a  I l-é  5 cm, a  I ll-é  pedig 
8 cm volt.

11. Földcsuszamlások

A m árcius 22-ről kelt jelentés szerin t azok a  lassú 
földcsuszamlások, am elyek m ár 1970 októberében meg
kezdődtek a csehszlovákiai Recice térségében, még 
m indig tartanak . A mozgások fellépte és az Ostravice 
folyón létesített Sáncé víztároló feltöltése között h a tá
rozott összefüggés mutakozik. A földmozgástól érin te tt 
terü let nagysága 300 hektár, a  mozgó anyag össztér- 
fogata 3—4 m illió m 3, a mozgó réteg vastagsága 12—18 
m, az elmozdulás eddigi hosszanti k iterjedése 50—60 m. 
(M egjegyzés: az UNESCO külön bizottságot nevezett 
ki a nagy víztárolók feltöltését követő geológiai-geo
fizikai események tisztázása érdekében, m inthogy a 
világ számos pontján  tapasztalták  a legutóbbi fél év
tizedben azt, hogy a  nagy tárolók feltöltését követően 
lokális jellegű, de nem  egyszer m égis romboló hatású 
földrengések lépnek fel, H. P.)

12. Jökulhlaut Izlandon
A  jökulh lau t olyan terü leteken gyakori jelenség, 

ahol egy vu lkánkitörés belföldi jégtömeg ala tt játszódik 
le. A víz elképzelhetetlen erővel, özönárszerűen tö r elő 
a  jégtömeg alsó részéből. 1972. m árciusának végén ilyen 
jelenség az izlandi G rim svötn térségében, anélkül, 
hogy a  helyszínen dolgozó geológusok a  tűzhányóki
törés egyéb jeleit észlelhették volna.

13. Földrengések Iránban
Á prilis 10-én, a 28,5° N, 53,7° E koordinátájú pont

ban heves, 7,0 m agnitudójú földrengés pattan t ki 33 
km  mélységből. Az esemény következtében 5044 sze
mély veszítette életét. Kb. 30 település súlyosan meg
sérült, vagy megsem misült, a  hajléktalanok szám át 40 
ezerre becsülik. Három  nap leforgása a la tt mintegy 
1000 utórengést észleltek. A ta la jban  nagy repedések 
képződtek, több földcsuszam lásra kerü lt sor és a  Qara- 
aquaj folyó m edre úgy torlaszolódott el, hogy a  víz 
új m edret vájt m agának. A rengéstől erősen igénybe
vett terü let, am elyen szám ottevő károk történtek, 1000 
km 2. Az epicentrum  közvetlen közelében, K arzin falu
ból a  rengést követően hatalm as porfelhő em elkedett 
a magasba. A teheráni geofizikai intézet szerin t ez a 
földrengés volt az összes, eddig a terü leten  észlelt 
közül a  legerősebb és leginkább romboló hatású.

14. A  Sem eru működése
A tűzhányó Jáva legm agasabb vu lkánja (08° 06’ 

30” S, 112° 55’ E, 3676 m). А XIX. században gyakran 
tö rt ki, erupciói lávafolyásokkal, perzselő felhőkkel 
(nuées ardentes) és iszapfolyásokkal (laharokkal) já r
tak. Ez év áprilisában 1500 m magas ham ufelhő és 
kisebb lávafolyások jelezték a vulkán újjáéledését.

15. H ua-Lien földrengés
Taiwanon április 24-én erős rengést éreztek, am ely

nek epicentrum a a  24° N, 122° E pontban feküdt. A 
rengés m érete 7,2 m agnitúdó volt.

16. M anila földrengés
Sekély fészekből, áp rilis 25-én 7,3 m agnitudójú 

rengés p a ttan t ki. Az epicentrum  koordinátái: 14,9° N, 
120,5° E. Uppsala szerin t a  m agnitúdó 7,6-ot é r t el. 
Szökőár, földcsuszamlás, ta lajrepedés nem  történt, a  
károsodás m értéke nem  jelentős. Sebesülésről h ír  nem 
érkezett.

Dr. Hédervári Péter
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