
sőt még a krétában benyomult bázitokat (Ks) is alacsonyabb, de az alsó ladini 
agyagpala összletet (ртг) magasabb TA-tartalom jellemzi. Értelmezésünk 
szerint — amely itt a Th és К  — eloszlásra is támaszkodik — nagyon valószínű, 
hogy az agyagpala rétegek ülepedése idején az egyidős tengeralatti vulkaniz- 
musnak (elsősorban tufaszórás és exhalációk) nagyobb szerepe lehetett, mint 
amennyi ma ismeretes. Ez nem érdektelen pl. a rétegek foszfortartalmának 
prognosztikus célú megítélésében.

A légi radiometriai adatok földtani korrelálásában érdekesnek Ígérkeznek 
az Elek (1968) által kezdeményezett paramétervizsgálatok, amelyek a kőzetek 
több komponensének (U, Th , Ra, К ) radiometriai elemzését is magukban fog
lalják.

Az észlelési adatok további, például számítógépes, feldolgozása is valóban 
kívánatos. Helyes eredményeket azonban csak földtanilag kellően megalapo
zott vizsgálatoktól remélhetünk.
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H O F  F É R  E G O N

A z ELG I a komplex légigeofizikai kutatásban a légimágneses mérések területén vett részt, 
éspedig mind a mérésekben, mind főként a kiértékelésben. A  szerző felhívja a figyelmet néhány, 
a mágneses méréseknél követendő szempontra és bemutatja a Börzsöny-hegységben mért AT-ano- 
máliákat.

В комплексной аэрогеофизической съемке Геофизический институт им . Роланда 
Этвеша участвовал в области аэромагнитной разведки, как в производстве измерений, 
так и в первую очередь в интерпретации. Автор обращает внимание на некоторые обстоя
тельства, которые должны быть учтены при магнитных измерениях и показывает анома
лии zlT, полученные в горах Бёржёнь.

Das Staatliche Ungarische Geophysikalische Institut Roland Eötvös nahm an den aerogeo- 
physikalischen Messungen im Gebiete der aeromagnetischen Beobachtungen sowohl bei den Messungen 
wie besonders bei der Aufarbeitung teil. Es werden hier einige, bei den magnetischen Messungen zu 
befolgenden Gesichtspunkte hervorgehoben und eine A T-Karte der Börzsöny-Gebirge mitgeteilt.

A légigeofizikai kutatásban a Geofizikai Intézet a légimágneses mérésekben 
vesz részt és, az első évet kivéve, a mágneses adatok teljes kiértékelését végzi, 
hozzászólásom tehát elsősorban a légimágneses kutatás problémakörét érinti.
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A légigeofizikai mérések hazánkban 1965-ben kezdődtek és jelenleg is 
folynak. Az első nég}̂  évben befejeződött az ország hegyvidéki területeinek 
felmérése. A kutatás célja elsősorban az volt, hogy meghatározza a kőzetek 
felszínre vonatkoztatott százalékos U, Th és К  elemeloszlását. A légimágneses 
mérések egyidejű végrehajtását az a körülmény indokolta, hogy minimális 
költségtöbbletet okoztak, valamint, hogy hegyvidéki területeinkről csak ritka 
hálózatú (1,5 km-es közű), áttekintő mágneses felvétellel rendelkezünk, amely 
még közelítően hű képet sem adhatott a mágneses viszonyokról. Már az átte
kintő mérések alkalmával felvetődött e területek részletesebb és gyors légimág
neses kutatásának gondolata. Sajnos, ez akkoriban a technikai felszereltség 
hiányossága, valamint anyagi nehézségek miatt nem volt megvalósítható.

A 250 m-es szelvénytávolsággal és a szelvények mentén folyamatos regiszt
rálással végrehajtott légimérések már sokkal részletesebb és a valóságot jobban 
leíró mágneses képet adtak, ezenkívül néhány terület szerkezeti vizsgálatára is 
lehetőség nyílt. Példaként említem a Börzsöny hegység ún. „kaldera” területét, 
amelyet a légimágneses mérések AT anomáliatérképén is jól lehet követni 
(1. ábra). A zöldkövesedett andezit és dácit területén (az ún. „kaldera” perem
vidékén) erősen pozitív mágneses anomáliák jelentkeznek és ezek gyűrű alak
ban veszik körül a negatív anomáliákat. Az 1,5 km-es állomástávolsággal végre
hajtott földi mérésekből szerkesztett anomáliatérképből ilyen következtetést 
levonni természetesen nem lehetett.

1. ábra. AT  anom áliatérkép N agybörzsöny környékén  
Фиг. 7. Карта аномалий AT  района Надьбёржэнь 

Fig. 1. K arte der A T -Anom alien in der U m gebung von Börzsöny

A börzsönyi vulkanizmus területén a légimágneses anomáliatérkép statisz
tikus elemzése elkülönítési lehetőséget is kínál a különböző kifejlődésű andezi
tek között. A piroxénandezitek erős mágnesezhetőségüknél fogva általában 
erős anomáliákkal jelentkeznek. Ugyancsak elkülöníthetők a hipersztén-amfi- 
bolandezitek és — negatív anomáliájukkal — az ércelőfordulások kísérőkőzetei: 
a kloroandezitek, ill. dácitok. Nem választhatók el azonban egymástól a biotit-
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amfibolos és agglomerátumos összletek, mivel ezek hasonló nagyságrendű 
anomáliákat hoznak létre.

A légimágneses és a légi radiometriai méréseknek egyidejű végrehajtása 
azokban néhány problémát is felvetett. A radiometriai méréseknél, a megfelelő' 
jelerősség érdekében, a repülési biztonság által megengedett minimális magas
ságban — a felszíntől 30 — 50 m-re — kell repülni. A légimágneses méréseknél 
nagyobb magasság: 200 — 300 m célszerű. Ezáltal a mágneses oldalhatások 
jobban kiküszöbölődnek és a navigáció is pontosabb. Ezenkívül a mágneses 
adatok analitikus feldolgozása (le- és felfeléfolytatás) csak síkra vonatkoztatott 
adatrendszerrel lehetséges. A domborzattal párhuzamosan végzett hegyvidéki 
mérések ezt a feltételt nem elégítik ki. Tekintettel a radiometriai mérések elsőd
legességére, a hegyvidéki területeken a repülést alacsonyan és a felszínnel 
párhuzamosan hajtották végre.

Más volt a helyzet a síkvidéki, alföldi felvételeknél. I tt az alacsony repülési 
szinten kívül magasabb szinteken is végeztünk mágneses méréseket. Ennek célja 
elsősorban a mélyebben elhelyezkedő hatók települési helyzetének pontosabb 
meghatározása volt. De felhasználtuk a többszintű repülést a mérési eredmé
nyek összehasonlítására is, hogy a mérések pontosságára, megbízhatóságára 
és a szintbeli eltolódásokra következtethessünk.

A kombinált légigeofizikai módszer, éppúgy mint a többi geofizikai mód
szer, rövid idő alatt fejlődött ki. A külföldi tapasztalatokat figyelembe véve, 
hazai fejlesztésre is gondolunk. Az ELTE Geofizikai Tanszékének tulajdonában 
levő protonprecessziós magnetométert 1968-ban kísérletképpen együtt hasz
náltuk a ferroszondás magneto méterrel. A kísérlet biztató eredménnyel zárult. 
A korrekciós tényezők pontosabb volta miatt a felvételek minősége jobb volt, 
ezenkívül megtakarítottuk az egész mérési volumennek kb. 1 0 % -á ,t kitevő 
keresztvonalakat. E tapasztalatok alapján elkezdtük egy légi és földi mérésekre 
egyaránt alkalmas protonprecessziós magnetométer szerkesztését.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a kombinált légigeofizikai 
mérések felderítő jellegű adatokat adnak és semmiesetre sem helyettesíthetik 
teljesen a részletező földi méréseket, mégis viszonylag gyorsan nagymennyiségű 
hasznos információt szolgáltatnak a földtani kutatás számára.

E G Y E SÜ L E T I H ÍR E K

Az É vvégi Záróülés 2. napirendi pontjával kapcsolatban tájékoztatjuk tagtársainkat az 
1970. évi nagy rendezvények időpontjáról és helyéről:

1970. június 29 — 30-án Ünnepi E m lékülést rendezünk felszabadulásunk 25. évfordulója 
tiszteletére. A rendezvényre a Szovjetunióból és a baráti állam okból várunk vendégeket. Társ
rendezőnk a M. Áll. E ötvös Loránd Geofizikai Intézet. A rendezvény helye: Technika H áza.

1970. június 9 —11-én rendezzük meg az 5. Geofizikai Vándorgyűlést az Alföldi Csoport 
m egalakulásának 10. évfordulója alkalm ából. Téma: Á sványi nyersanyagok és energia-hordozók  
kutatásai az e lm últ 10 évben, különös tek intettel a D unától keletre eső országrészen. A Vándor
gyűlés helye: Miskolc, tanulm ányi kirándulás a zem pléni hegységben lesz.

1970. október 4 — A között a CSSR-ben, Szm okovecen rendezzük meg a X V . Geofizikai 
Szim pózium ot közösen a csehszlovák és N D K -beli geofizikai szervekkel.

ISI agyrendezvényeink között szerepelnek még: 1. az MTESZ-re vonatkozó párthatározat szelle
mében vitaülés. Téma: az ásványi nyersanyagok kutatásának táv lati fejlesztési tervéből a geo
fizikára háruló feladatok (közösen az érintett állam i szervekkel és az OKGT-vel); 2. A utom atizá
lási kérdésekkel foglalkozó „kisankét”; 3. K özgazdasági kérdésekkel foglalkozó előadássorozat;
4. Tisztélj ító K özgyűlés.

U tóbbi rendezvényeink pontos időpontja m ég nincs m eghatározva.
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