
A különböző méretű és mélységű üregek kimutatásának alsó határa egyben 
definiálja azt a legnagyobb dipóltávolságot, melyből gazdaságosan tervezhető 
a mérési rendszer. Az a =  2 m-re elhelyezett elektródákkal mért anomália
görbék alapján egymáshoz közeli üregek is kimutathatók. Nagyobb elektród 
távolságok (a> 2  m) esetén ugyanakkora üregeknél az anomáliák nagysága és 
élessége csökken. Kisebb, pl. a =  1 m elektród távolságoknál viszont ugyan
azon mélység kutatásához négyszeres időre lenne szükség.

Ha pl. 24 db elektród csatlakozik a mérőműszer gyorskapcsolójához, 
mellyel a mérő- és tápdipólok különböző helyzetbe kapcsolhatók, akkor a = 2 
m és r =  4 ,  6, 8, 10 és 12 m esetén 46 m hosszú szelvény mentén 5 mélység
szintből 1 — 1,5 óra alatt 110 db látszólagos-fajlagos-ellenállás adat mérhető.
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Könyvszemle

Szlabóczky Pál: Magyarázó Borsod és környékének vízföldtani atlaszához. A Központi Földtani 
Hivatal és a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából kiadta a Vízügyi Dokumentációs és 
Továbbképző Intézet, Budapest, 1978. 98 oldal, 15 szelvénnyel, 59 ábrával és 12 képpel.

Borsod és környékének vízföldtani atlaszát Deák János és Szlabóczky Pál szerkesztette. 
Az Atlasz 12 lapot tartalmaz:

1. lap: Eligazító térkép; 2. lap: Jelmagyarázat a hidrogeológiai térképlapokhoz; 3., 4., 5.’ 
,6. lap: Hidrogeológiai térképek; 7. lap: Jelmagyarázat a fő vízadó összletek jellemzéséhez és a víz
földtani egységek elvi rétegoszlopához; 8. lap: a fő vízadó összletek jellemzése; 9., 10., 11., 12. lap: 
elvi rétegoszlopok.

A  Magyarázó két fő részből áll: I. fejezetben a szerző ismerteti Borsod és környékének fő 
vízadó összleteit, az alapadatok kiválasztását és területi értékelését. A  II. fejezetben részletesen 
tárgyalja a terület vízföldtani egységeit a következő feloszlásban: 1. Szendrő hegység; 2. Aggte- 
lek-rudabányai hegység; 3. Bükk hegység; 4. Mátra hegység; 5. Tokaji hegység: 6. Ózd-salgó- 
tarjáni oligocén dombvidék; 7. Ózd-borsodi szénmedence; 8. Mátra-Bükkalja; 9. Szerencsi domb
vidék; 10. Cserhát; 11. Sajó-Hernádvölgy; 12. Mezőség; 13. Taktaköz; 14. Bodrogköz és Rétköz; 
15. Hajdúság; 16. Nyírség.

A tetszetős kivitelű atlasz és magyarázó az érdekelt szakmák szempontjait figyelémbe- 
véve készült, mely elsősorban vízteleptani beállítottságú, azaz a vízadó képződmények térbeli 
elterjedését és vízföldtani jellemzőit adja meg. Figyelemre méltó, hogy az atlasz és magyarázója 
nem csak a hidrogeológus, de a rokonszakmák szakemberei számára is egyértelmű és érthető.

Borsod és környékének vízföldtani atlasza és magyarázója rendkívül hasznos és melegen 
ajánlható minden Északkelet-Magyarországon dolgozó és földtani kutatással foglalkozó szak
ember számára.

(Ferenczy L .)
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