
Közép-Európa geofizikai szintézise 
és az ezzel kapcsolatos problémák

A.Z Á T O P E K

Az új geofizikai adatok komplexuma a földtani bizonyítékokkal együtt feltárja a Közép-Európa  
nagy tektonikai egységei közti sokszoros összefüggéseket. Egyúttal számos probléma megoldásra 
vár még, elsősorban a peremkerületeken, amelyek csak azzal a feltétellel oldhatók meg, ha a megfelelő 
államok szakembereinek szoros együttműködése minél hamarább létrejön és megindulnák a közös 
munkálatok.

Комплекс геофизических данных, имеющийся для Центральной Европы, приводит, в 
случае его использования вместе с геологическими данными, к познаниы новых взаимосвязей 
между крупными тектоническими формациями Центральной Европы. Одновременно, 
однако, особенно в пограничных зонах, встает также целый ряд проблем, которые можно 
решить лишь путем более тесного сотрудничества спецаилистов соответствующих стран.

Complex geophysical data available at present for Central Europe, combined with geological 
evidence, reveal multiple correlations among the big tectonic units of Central Europe, but, on the other 
hand, a number of problems especially in the border zones, arise, wich can be solved only in a closer 
cooperation of specialists from the countries in question.

M A G Y A R  G E O F IZ IK A  X V . É V F . 3 - 4 .  SZ.

Bevezetés
Mind az egész Európát, illetve a partmenti tengereket átszelő nemzetközi, 

mind az országhatárokon belüli szelvények mentén végzett mélységi szeizmikai 
szondázási szelvényeken végzett mélységi szeizmikai szondázás (MSzSz) 
az elmúlt két évtizedben olyan adat anyag-alapot teremtett meg, amely elégsé
ges Európa nagyobb része földkéreg-modelljének megszerkesztéséhez. Az 
MSzSz eredményeinek, valamint a szeizmológiai, gravimetriai, geo- és paleo- 
magnetikus, magnetotellurikus és geotermikus mérések adathalmazai, továbbá 
a recens mozgások megfigyelései és a függő vonal redukált eltérései alapján 
lehetősége nyílt a geológusoknak és a geofizikusoknak arra, hogy összhangba 
hozzák ezeket a geológiai ismeretekkel.

A szelvények mentén végzett folyamatos szondázási módszer lehetővé 
tette, hogy Kelet- és Délkelet-Európában megállapíthassák a földkéreg mély
ségén (vastagságán) és a földkéregben a diszkontinuitások helyzetén kívül a 
a tektonikailag sérült zónák helyzetét és jellegét, valamint a mély-törések 
zónáit, melyek elválasztják a földkéreg egyes blokkjait és tektonikai egységeit 
egymástól.

Egyelőre nem volt lehetséges kialakítani Kelet- és Nyugat-Európa között 
a mérések egységes szintézisét, a szintetikus hozzáállás (1 — 10) mégis lehetővé 
tette a földkéreg fizikai feltételeinek jobb megértését a részleges információk - 
szolgáltatta képnél, mert ezek egymástól elkülönítve vizsgálják az egyes geo
fizikai mezők jellegét.

Gyakran felmerül az a probléma, hogy az egyes államok határvidékéről 
hiányoznak adatok. Az ebből adódó nehézségek eltávolítása a közeljövőben az 
össz-európai szeizmikai tanulmányok feladata lesz.

Az egyik ilyen európai terület az a körzet, ahol találkozik a Cseh Masszívum 
(a Szász — Thüringia-i blokkal együtt), a Nyugati-Kárpátok (az északról illesz
kedő Lengyel platform), a Kárpát-medence (melyet pannon-medencének 
neveznek) és a Keleti Alpok átmeneti zónája.
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7. ábra — A  Moho felületének viszonya Közép-Európában a szeizmikus zónák eltolódásához, 
gravimetriai és geomagnetikus anomáliákhoz, az indukció magnetotellurikus vektorának orien
tációjához és a fő szerkezeti vonalakhoz. 1 — a, nemzetközi, b, országos szelvény; 2 — a Moho- 
mélységek izoliniája; 3 — szeizmikus zóna; 4 — pozitív gravitációs anomália; 5 — negatív gra
vitációs anomália, a sűrűbb sraffozás \Ag\ >  100 mgl; в — pozitív geomagnetikus anomália; 7 — 
negatív geomagnetikus anomália; 8 — a pozitív magnetikus anomáliák magas értékeinek zóná
ja; 9 — nagy negatív mágneses anomáliák; 10 — a, a magnetikus anomáliák magas értékei
nek területe a neovulkanikus láncolatokban, b, magnetikus anomália-zónák Lengyelországban 
és Ausztriában; 11 — az indukció magnetotellurikus vektora a F /-o s  profil mentén: 12 — led- 
nicei törés-zóna; 13 — PPL peripienini vonal; 14 — OL Odra-vonal; 15 — T T L  Tornquist-Teis- 
seyre-vonal; 16 — R L  Rába-vonal; 17 — államhatár; 18 — A . Zátopek által feltételezett m ély

ségi zónák helyzete.

Puc. 7. Рельеф поверхности Мохоровичина в Центральной Европе в корреляции с распре
делением сейсмических зон, аномалий поля силы тяжести и геомагнитного поля, с ориента
цией векторов магнетотеллурической и н д у к ц и и , и  о с н о в н ы х  структурных линий. 7 —а) 
международные, б)  национальные профили; 2 — изолинии глубины залегания поверхности 
Мохоровичича; 3 — сейсмические зоны; 4 — положительные аномалии поля силы тяжести; 
5 — отрицательный аномалии поля силы тяжести; 6 положительные аномалии геомаг
нитного поля; 7 — отрицательные аномалии геомагнитного поля; 8 — зоны с повышенны
ми положительными геомагнитными аномалиями; 9 — зоны с повышенными отрицатель
ными геомагнитными аномалиями; 10 -  а) районы с повышенными аномальными величи- 
наии геомагнитного поля в неовулканических поясах Чехословакии; б) аномальные гео
магнитные зоны в Польше и Австрии; 77 — магнитотеллурические -векторы и н д у к ц и и  
по профилю VI) 12 — зона сбросов в Лендице; 13 — ППЛ (Перигшенская линия); 14 — ОЛ 
(Одранская линия) 15 — ТТЛ (Линия Торнквиста-Тейссера); 16 — РЛ (Рабская линия) 
77 — государственные границы; 18 — А-расположение глубинных отражающих зон,

предполагаемых А. Затопеком
Fig. 1. Relief o f the Moho in Central Europe in correlation with the distribution of seismic zones, 
gravimetric anomalies, orientation of magnetotelluric induction vectors and the main structural 
lineaments. 1 —a) international, b)  national profile, 2 — isoline of depth of the Moho, 3 — seismic
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Az előadás célja, hogy bizonyos adalékokkal járuljon hozzá a már több 
szerző (1 , 2, 4 —12) által megkísérelt szintézishez, valamint rámutasson azokra 
a problémákra, melyek megoldását az egyes országok kompetens szakemberei
nek együttműködésével lehet csak megoldani.
Szintézis.

a) A mélységi szeizmikai szondázás eredményei az említett területen
Az 1. ábra bemutatja a III . IV . V. VI. VII. és a V ila  nemzetközi szel

vényeket, a MSzSz kelet-európai] hálózatát, valamint az ezen a területen elhe
lyezett magyar és lengyel szelvényt. A kelet-európai és nyugat-európai eredmé
nyek összekapcsolását a V ila  szelvény tette lehetővé. így sikerült a Moho 
reliefének vázlatos megszerkesztése, amint azt az 1. ábra is egyszerűsítve mu
tatja. A 60 km körüli maximális mélységet a csehszlovákiai terület mentén 
találhatjuk: nyugaton a Centrális Alpokban, keleten pedig a Kárpátok külső 
koszorújában a //7 -as szelvény mentén. A terület középpontja irányában a 
kéreg vékonyodik. A Nyugati Kárpátok központi részében a Moho mélysége 
déli irányban csökken 50 km-es mélységről (az F-ös szelvény szerint tízkilomé
teres ugrásokkal) a Kárpát-medence északi területén 30 lcm-re és a medence 
belső részén 30 km-es maximális értékkel 24 km-es minimális értéket ér el. A Ma
gas Tátrától északi irányban a kéreg vastagsága kb. 40 km; hasonló értékeket 
találhatunk az Óriás-hegységtől (Krkonose) északra a Szudéta hegyláncolatban 
a VII-es szelvényen. Ha e profil mentén délnyugati irányban haladunk, a 
Moho Északkelet-Csehországban a Cseh Krétatábla alatt 30 km-es szintre 
emelkedik. Délnyugat-Csehországban a Moldanubikum területe alatt a föld
kéreg vastagsága növekszik és 42 km-es maximális értéket ér el. Ettől a Cseh 
Masszívumon belüli mélyponttól Észak-Csehország-i irányban 30 km-es szintre 
emelkedik a Moho és Északkelet-Csehországban a Cseh Érchegység (Krusné 
hory) alatt 32 km-es mélységben fekszik. A hatos szelvény mentén, észak- 
nyugati irányban az NDK területén 28 km-es mélységben, majd tovább 
30 km-es mélységben található. Déli irányban az Északi Mészkőalpok előterepe 
(foreland) alatt 30 km-es mélységben fekszik a Moho-vonal. Még délebbre az 
Alpok alatti térségben a földkéreg az 1. ábrán jelzett vastagságot éri el.

Az MSzSz-al meghatározott sekély diszkontinuitások közül egyik sem 
követhető hosszabb távolságon a profilok mentén. Maga a Moho-vonal sem 
mutatkozott egyöntetű összefüggő határvonalként. Sőt, a Moho többkilométe
res vertikális ugrásai és többszörös felépítése mutatkozott Ukrajnában és a 
Kárpát-medencében is. A geológiailag összetett szerkezet hatására összetett 
hullámkép keletkezik a F/-os profil mentén, mikor az a Kárpátok 
peremárkán (fore-deep) halad keresztül. Ezért sem a mélység, sem a Moho 
jellege kellő pontossággal nem volt megállapítható.

zone, 4 — positive gravity anomaly, 5 — negative gravity anomaly (denser hatching signifies 
\Ag\>100 mgl), 6 — positive geomagnetic anomaly, 7 — negative geomagnetic anomaly, 8 — zone 
of high positive geomagnetic anomalies, 9 — zone of high negative geomagnetic anomalies, 10 — 
a) areas of high geomagnetic anomalies in neovolcanic belts in Czechoslovakia, b) anomalous 
geomagnetic zones in Poland and Austria, 11 — magnetotelluric induction vectors along profile 
V I. 12 — fault zone of Lednice, 13 — P P L , Peripieninian lineament, 14 — OL, Odra lineament, 
15 — T T L , Tornquist — Teisseyre lineament, 16 — P L , Raab line, 17 — state frontiers, 18 — a, 

situation of deep reflecting zones, suggested by Z Á T O P E K  A.
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Ami a törés-zónákat illeti, a Kárpátok térségében a legfontosabb a peri- 
pienini vonal (peripieninsky lineament), melynek északi ágát a MSzSz bizo
nyította a I I I -as és F-ös profilon, nyugati ágát pedig a VI-os profilon. Az 
északi ág a külső Kárpát-koszorút választja el a Centrális Kárpátoktól, a keleti 
szárny pedig a Kárpátok depressziója mélységi részének választó síkját képezi. 
A Kárpátok depresszióját nyugatról az ún. ,,lednicei zóna ’ határolja, mely a 
F /-O S  profilban jól fölfedezhető. Mindkét említett törésvonal, úgy tűnik, a föld
kéreg alatt egész a felső köpenybe is folytatódik. Meg kell említeni, hogy a szel
vények mentén a Kárpátok és a Cseh Masszívum blokkszerkezete törés-zónái
nak egész sorát lehet nyomon követni. A MSzSz Nyugat-Európában a törés
zónákról nem közöl ilyen információkat.

h) A mélységi szeizmiJcai szondázás és a szeizmológia
Zátopek (12) & Keleti Alpok földrengéseinek anomáliás terjedését tanul

mányozva a Cseh Masszívum területén élénkebb szeizmikai mobilitású terüle
teket figyelt meg, melyeket a Cseh Masszívum mélységi blokkfelépítésével 
magyarázott. A VI-os és V ll-es szelvényen szerzett eredmények igazolják 
ezt az elképzelést. A munkában (13) magyarázta a Keleti Alpok és a Kárpátok 
közötti törés-zóna létezését, mely a Keleti Alpokból terjedő földrengés! hullá
mokat visszaveri. Ezt a felismerést a Kárpát-rendszer irányában rosszul terjedő 
földrengések alapján következtette. Az 1. ábrán az A a visszaverő zónát jelzi. 
A Kárpátok és az Alpok közötti, illetve az Alpok és a Kárpát-medence közötti 
átmeneti zónák tanulmányozásával lehetne igazolni ezt a feltevést.

Az európai szeizmicitás kutatásai (Kamik —14) megadják a csehszlovákiai 
szeizmikai tevékenység felszíni elhelyezkedését is, melyet az 1. sz. kép szintén 
ábrázol. A peripienini vonal mentén markáns szeizmikai sávot követhetünk 
nyomon, melynek folytatása az Alpokon keresztül egész Veronáig nyúlik. 
A Rába-vonal, mely ezzel párhuzamos, szeizmikailag szintén aktív és a Kárpát- 
medence északkeleti részén vonuló neovulkanikus láncolat. A Cseh Masszívum 
és a centrális Kárpátok érintkezése szeizmikailag aktívabb. Gyakori rengések 
észlelhetők délebbre az innsbrucki vonal mentén.

c) Az MSzSz és a gravimetria
Ha egészében létezik is hasonlatosság a Bouguer-fele anomália negatív 

térbeli képe és a felszín reliefje között (1. ábra), a gravimetriai anomáliák, a 
Moho és a felszín reliefje közötti hasonlóság elhanyagolható. Az Alpok és a 
Kárpátok magashegyi térségében a Föld kérge jelentős mélységbe hatol, de 
míg az Alpok gyökérzetének domborulata hasonlít a felszínéhez, a Kárpátok 
esetében ez nem észlelhető. A Kárpátok területén a Moho legnagyobb mélysége 
a külső flis-koszorú alatt található (lásd a II I .  szelvényt), ezért a topográfiai 
maximumtól és a Bouguer-anomáliáktól is jóval északabbra fekszik. A ,,mega- 
-anomáliák” zónáin belül, melyeket az 1. ábrán a sűrű sraffozás jelöl, fel vannak 
vázolva a mindkét előjelű kisebb anomáliák, melyek a Cseh Masszívum terüle
tén találhatók, az Ausztriába^. és Németországban jelentkező negatív anomá
liák, valamint a kéregvastagsággal megegyező pozitív anomáliák a Kárpát
medencén belül, illetve a Kárpátoktól északra, Lengyelország területén.

Ha összehasonlítjuk, hogy a Moho és a topográfiai domborulat, valamint a 
Bouguer-anomáliák Csehszlovákia területén, — mely gravitációs-tér analízisét 
Ibrmajer (15) végezte el, — mennyiben hasonlítanak egymáshoz, arra a követ
keztetésre jutunk, hogy az Airy-féle izosztázia markáns hegységgyökér-kifej-
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lődésének topográfiai visszatükröződése csak igen korlátozott mértékben 
érvényes. Viszont egyes esetekben — mint például a már említett mélygyökerű 
blokk a lednicei zóna és a peripienini vonal között — , jellegzetes összefüggések 
jelentkezhetnek a gravimetriai (szintén a mágneses) anomáliákkal. Ráadásul a 
blokk északi részében a mágneses és gravimetriai anomália kelet felé tolódott ei.
d) Az MSzSz, a mágneses anomália és a magnetotellurika

Az 1. ábrából kiolvasható a regionális geomagnetikus anomáliák zónáinak 
eloszlása, főleg a totális intenzitás anomáliáira való tekintettel, melyet Man 
(16) térképezett fel Csehszlovákia aeromagnetikus térképezése folyamán. A tér
képről leolvasható a mobilisabb szeizmikus sávok szorosabb korrelációja a 
pozitív anomáliák elterjedésével, mint a negatív anomáliákéval. A pozitív 
anomáliák sokszor a magasabbrendű tektonikai egységek találkozásaira jel
lemzőek. Az 1. ábrán megfigyelhetjük némely, a felső -tereién vulkajnizmushoz 
kapcsolódó magasabb anomália jelentkezése mellett a hasonlóan magas anomá
liát a Cseh Masszívum idős blokkjaiban. E között a két magas-anomália-terület 
között 70 km hosszúságban jelentkező negatív anomália észlelhető a közép-cseli 
Plútón északnyugati pereme mentén. Ez az anomália-zóna fokozottabb figyel
met érdemelne, mivel különböző geológiai korú különbözőképpen átalakult 
komplexumok alkotják. A F/7-es szelvényen a pozitív anomália mentén egy 
kisterjedelmű negatív anomália lép fel (1. ábra). A Cseh Maszszívum és a Kár
pátok közötti határzóna magnetikus anomáliáit szintén bemutatja az 1 ábra. 
Jellemző, hogy ezek az anomáliák nem folytatódnak a Délnyugati Alpokban.

A F7-os szelvény menti magnetotellurikus mérések alapján kapott induk
ciós vektorok az eredmények alapján az észak-déli irányú összetevő eluralkodá
sát mutatják (Ádám A. 6; Praus 10; Weise 18) mind a Kárpát-medencében, 
mind a cseh masszívum középső és nyugati részében. Ez arról tanúskodik, 
hogy mély, tektonikailag orientált elektromos vezető zónák léteznek, melyek 
térbelileg az alacsonyabb szeizmikus sebesség asztenoszféra-csatornáival esnek 
egybe. Ez az interpretáció olyan következtetéseket enged levonni, hogy 
az indukciós vektorok teljesen különböző viselkedését a cseh masszívum és a 
Kárpátok közötti átmeneti zónában, melyet az 1. ábrából látunk, a vezető- 
képesség más, sekélyebb eloszlása okozza.

-e) Az MSzSz, a függővonal kilengése és a földkéreg recens mozgásai
Bursa (19) kutatásai szerint (Csehszlovákiában) a függő vonal kitérésének 

vektorai a topográfiai hatásoktól mentesen nemcsak a fajsúlyeloszlástól való 
függőségre utalnak, hanem meglepő kapcsolatot jeleznek a Zátopek által 
kifejezett fokozott szeizmikus mobilitás zónáival (12), így a megfelelő blokk
felépítéssel is. A Bursa-féle vektorok izovonalai a 2. ábrán láthatók. Az izoliniák 
meglepő viszonya jelentkezik főleg a Kárpát-koszorú peremárkában (fore- 
deep) és a Cseh Masszívum és a Kárpátok közötti átmeneti zónában megnyil
vánuló geomagnetikus anomáliákhoz (1. ábra). A peripienini vonal délnyugati 
végződése a 2. ábra szerint éles és meredek diszkontinuitásnak jelentkezik és 
északabbra rámutat ezen átmeneti zóna komplikált felépítésére. A függő
vonal-eltérés és a többi anomália közötti kapcsolatot az F. és III . szelvény 
között vonuló tektonikai vonalból is ki lehet következtetni. Ennek alapján 
látható, hogy a geoid hajlása is érzékeny indikátora lehet a geofizikai és tekto
nikai egyenetlenségeknek, főleg a mély, meredek diszkontinuitások körzetei
ben.
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2. ábra — A  Moho reliefjének viszonya Közép-Európában a merőleges redukált eltérése vektorainak 
izoliniáihoz Csehszlovákia területén; lásd szintén az 1. ábra anomáliáihoz fűződő viszonyt. 1 — a, 
nemzetközi, b, országos szelvény; 2 — a Moho mélységek izoliniája; 3 — a merőleges redukált 
kitérésének izoliniája; 4 — a lednicei törés-zóna; 5 — P P L  peripienini vonal; 0 — OL  Odra-vonal; 
7 — T T L  Tornquist — Teisseyre-vonal; 8 — P L  Kába-vonal; 9 — államhatár; 10 — A , a mélységi

reflexiós zónák helyzete.

Puc. 2. Рельеф поверхности Мохоровичича в Центральной Европе в корреляции с изоли
ниями векторов в у с л о в н ы х  единицах, выражающих редуцированные .отклонения отвеса 
на территории Чехословакии. Бросается в глаза тесная корреляция с аномалиями, пред

ставленными на рис. 7.
1 — а) международные, б)  национальные профили; 2  — изолинии глубины залегания по
верхности Мохоровичича; 3 — изолинии редуцированных отклонений отвеса; 4 — зона 
сбросов в Леднице; 5 — ППЛ (Перипиенинская линия); 6 — ОЛ (Одранская линия); 
7 -  ТТЛ (Линия Ториквиста-Тейссера); 8 — РЛ (Рабская линия); 9 -  государственные 

границы) 10 — А, расположение глубинных сейсмических отражабщих зон
Fig. 2. Relief o f the Moho in Central Europe in correlation with isolines of vectors in arbitary 
units expressing reduced deviations of the territory of Czechoslovakia. Note close correlation to 
anomalies plotted in Fig. 1 .1  — a) international, b)  national profile, 2 — isoline of depth of 
Moho, 3 — isoline of reduced deviations o f the vertical, 4 — fault zone of Lednice, 5 — P P L , 
Perieninian lineament, 6 — OL, Odra lineament, 7 — TT L , Tornquist — Teisseyre lineament, 8 — 

K L , Raab line, 9 — state frontiers, 10 — A , situation of deep seismic reflecting zones.

A Mescserjakov és munkacsoportja (20) által szerkesztett térkép, mely 
Kelet-Európa területén a recens földmozgásokat méri fel, Csehszlovákia terü
letének nagyobb részét 4 mm/év sebességű süllyedő területnek ábrázolja. Vi
szont az ismételt szintézisek Dél-Szlovákiában 5 mm/év relatív mozgásokat ész
leltek (21), valamint P. Vyskocil (1973., nem publikált, privát közlés) Csehszlo
vákia nyugati területén 4 mm/év relatív sebességet észlel a tektonikailag 
világosan definált blokkok emelkedésében és süllyedésében (3. ábra).
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3. ábra — A  földkéreg recens mozgásai Csehszlovákia nyugati részében, P. Vyskocil szerint (1973., 
privát, eddig nem publikált-közlés.) 7 — nemzetközi szelvények; 2 — emelkedés m m /év; 3 —

süllyedés m m /év; 4 — határok.

Puc. 3. Современные движения земной коры в Западной Чехословакии, по П. ВЫСКО- 
ЧИЛу (не опубликовано, устное сообщение).
7 -  международные профили; 2 -  поднятия в мм/год; 3 -  погружения, в мм/год; 4  —

государственные границы

Fig. 3. Recent crustal movements in W est Czechoslovakia after P, V Y SK O C IL  1973 (not yet 
published, private communication). 1 — international profiles, 2 — upheaval in mm/year 3 —

subsidence in mm/year, 4 — frontiers

f ) Az MSzSz és a geotermiai mérések

A geotermiai adatok nem olyan számosak, hogy közvetlenül megbíz
hatóan korreláljanak a MSzSz eredményeivel. A Cermak (11) által végzett 
hőfluxusmérések szerint statisztikailag a hőfluxust három tipikus . csoportra 
oszthatjuk fel, melyek a következők: 1,45 gcal/cm2 sec, 2,25 \icaljcm2 sec és cca 
4 gcal/cm2, sec. Az első az idős geológiai formációkban mért hőfluxusnak felel 
meg (Cermák a Cseh Masszívumban 1,37 gcaljcm2 sec értéket mért), a második 
a recens vulkanizmussal érintett területekre, a harmadik pedig anomáliás hő- 
rezsimmel rendelkező vidékekre vonatkozik, mint például Eszak-Csehország 
hévíz vidékének szomszédságában.

A Cseh Masszívum és a Kárpátok közötti átmeneti zónában a hőfluxus 
délnyugat-északkeleti irányban növekszik és Ostrava környékén eléri a 2,1 
goaljcm2 sec értéket.
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К övetkeztetéselc
Az adott területen végrehajtott mélységi szeizmikai szondázásból következ

tetett földkéreg-szerkezeti modell és a geofizikai adatok konfrontációjából, mint 
azt példákon mutattuk, eljutunk az egyes területekről szerzett minőségileg 
jobb információkhoz. Megállapítottuk, hogy a Kárpátok és a cseh masszívum 
közötti átmeneti zóna befolyásolja az összes tárgyalt területet; ebből érthetővé 
vált, hogy a jövőben mit, hol és hogyan kell vizsgálni; valamint sürgősen rész
letes vizsgálat alá kell venni a bécsi medence, mélységi szerkezetét és dinami
káját és az Alpok és Kárpátok közötti hasonlóképp fontos átmeneti zónát, és az 
átmeneti zóna és a bécsi medence mellé felzárkózó területeket.

A szerző a fenti kutatások alapján látja Kelet-Európa térségében a föld
kéreg dinamikájára és fejlődésére ható folyamatok vizsgálatának előfeltételeit. 
Ezen feladat megvalósítása az elegendő sűrű komplex geofizikai adatok alapján 
érhető el. Az illetékes szakemberek nemzetközi együttműködésének létrehozása 
az eljövendő európai földkéregszerkezeti kutatások legsürgetőbb feladata.
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Helyesbítés
Hibajegyzék és pótlás Haáz István: „K özelítő eljárás háromdimenziós testek gravitációs 

és mágneses hatásának kiszámítására” című közleményéhez.

M A G Y A R  G E O F IZ IK A  X V . évf. 1 - 2 .  sz. 5 6 - 6 2 .  old.

Magyar Geofizika X I V . évf. 5 — 6 sz. 240. old.: „ Magyar Geofizikai Folyóirat” helyett: 
„ Magyar Fizikai Folyóirat” olvasandó.

Egyesületi Hírek

Az Alföldi Csoport részvétele az 1974. évi Borsodi Műszaki Heteken.

A  M TESZ Borsod megyei Szervezete 1974. május 3. és május 31. között rendezte meg az 
1974. évi Borsodi Műszaki Heteket. Egyesületünk Alföldi Csoportjának életében hagyománnyá 
vált a Műszaki Heteken való aktív részvétel. Ebben a szellemben szervezte meg a Magyarhoni 
Földtani Társulat Észak-magyarországi Szakosztályával 1974. május 9-én az „Ásványkutatási 
eredmények Észak-magyar országon” című egész napos ankétot, mely nemcsak a helyi szakemberek, 
hanem az ország más területein dolgozók érdeklődését is felkeltette. A  mintegy 80 hallgató előtti 
előadássorozat az észak-magyarországi nyersanyagkutatás helyzetével, perspektíváival foglalko
zott, s bemutatta a szén-, érc-, építőanyagkutatás legújabb eredményeit. A z Alföldi Csoport ré
széről az alábbi előadások hangzottak el:

Palkó Miklósné: Édesvizek ellenállásának, ionkoncentrációjának számítása Sinclair-szorzókkal. 

Majoros Zsuzsanna: Külfejtések jövesztési problémáinak vizsgálata.

Gyulai Á kos: Építőipari nyersanyagkutatás geofizikai módszerei.

Ormos Tamás — Ferenczy László: Ipari robbantások szeizmikus hatásai Miskolc új lakóépületeire.
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