
előbbi izoolim szelvénnyel azonos nyomvonalú. Jól demonstrálja az előfordulás 
földtani felépítéséről kialakított képünket.

A terület földtani felépítéséről geofizikai úton meghatározott kéj^et a mág
neses és elektromos mérések eredményeinek együttes figyelembevételével ala
kítottuk ki. Ezek szerint a lávatakaró egy központi rész, minden bizonnyal a 
kitörési centrum felé a felszínhez képest elmélyül és ki vastagszik. A mélyedést 
kis ellenállású képződmény tölti ki. A centrum több jelentős mágneses anomáli
ája több kürtő jelenlétére utal. A Ny-i részen jelentkező nagy pozitív mágneses 
anomáliát a lávatakaró relatív elmélyülése kíséri, így lehet, hogy egy másik 
kitörési centrum jelenlétével áll kapcsolatban. A DNv-i részen feltételezett 
különálló vulkánosságot a bazalt eltérő ellenállása és centrikus elmélyülése 
igazolni látszik. A bazalt felszínközeli elterjedését a mérések alapján a fennsík 
pereme jelöli ki.

A kutatási program végrehajtásában a két módszer együttes alkalmazásá
nak jelentősége abban nyilvánult meg, hogy a kétféle paraméter mérés alapján 
nyert adatok egyrészt megerősítették, másrészt kiegészítették egymást.

Egybehangzó információt nyújtottak a bazalt területi lehatárolása, vastag
ságának viselkedése, valamint a felépítés körvonalazása terén.

A mágneses mérések az elektromos szondázásokhoz képest részletezést 
jelentettek, mivel sűrűbb állomásközökkel történtek, és a VESZ eredmények 
a terítési távolságon belüli átlagértékek. A szondázások révén viszont az elő
fordulás egymás} alatt elhelyezkedő összletekre bontható, melyek különböző 
földtani képződményeknek felelnek meg, és így az előfordulás felépítésére 
vonatkozó mennyiségi adatokat szolgáltatnak.

A geofizikai eredmények j>ontosabbá tétele természetesen csak a.fúrások 
lemélyítése után válik lehetségessé. A vizsgálatok jelentőségét a kutatás ezen 
stádiumában elsősorban abban látjuk, hogy a terület olyan tulajdonságaira 
hívta fel a figyelmet, melyek erősen befolyásolják az eddig becsült nyersanyag- 
készletet.
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