
Ismertetések

Vendel Miklós: Köziéit- és érctartományok közötti összefüg-
gés I. —

- Ziisammen hangé zwisöhen Gesteinsprowinzen und
Metallprowinzen I. (Soproni Közlemények, 1948/49. XVII.)

A szerz már egy elz munkájában rámutatott arra, hogy
az éreesedés szoros kapcsolatban áll a magma kemizmusával.
Ez az összefüggés geokémiai elgoüdoláson alapult, melyet most
b irodalmi adatokkal támaszt alá. Ebben a munkájában biztos

kézzel nyúl ebhez a kérdéshez és teljes részletességgel, gondos
összeállításban tárja a szakember elé. Tételének igazolására b
és kiértékelt irodalmi adatokat sorakoztat fel, melyekbl ki-

tnik, hogy egy bizonyos ércesedést jól körülhatárolható vegyi
összetétel magma hozhat létre.

Munkamenetét három pontban foglalja össze: a) a kzet-
tartomány kzeteinek teljes ismerete; vagyis az ket létrehozó
magma kvantitatív és kvalitatív összetételének az ismerete
a vele kapcsolatos ércesedéssel együtt, b) a magma összetételé-
bl, szétkülönülésébl és kristályosodásából keletkez ércese-
dés, érctelepképzdés lehetségének a levezetése, c) az elzk-
bl nyert adatok kiértékelése.

Mindezek alapján részletesen tárgyalja az ónérc jellegzetes

elfordulásait a Csehszász Érchegységben, Cornwall-ban, Busch-
földön és Bolíviában, az aranyéréiormációt a pannon, a nevada-
larámi és a harmadkori érc- és kzettartományban az észak-
amerikai Kordillerákban.

E kzettartományok kzeteinek mennyiléges vegyi össze-

tételébl átlagos „magmaösszetételt
11

,
„szétkülönülési átlagot

14

számol ki, illetve grafikusan ábrázol, mely szemlélteten tárja

elénk azt a magmatípust, amely az ércesedést létrehozta.

Végeredményképpen téliéit a magmaö-szetételnek és a szétkülö-

nülési viszonyoknak az ismeretével, illetve tisztázásával vezeti

le az éreesedés folyamatát, s mintegy elre megmondja adott

esetben, hogy történhetett-e éreesedés, vagy nem.
Az elméleti síkon nyugvó összefoglaló munkának komoly

gyakorlati jelentsége van, mert a szétszórt irodalmi adatok
gondos egységesítésébl megkapjuk hazai viszonylatban is egyes

területünkre az átlagos magmaösszetétel értékét, melybl po-

zitív-negatív következtetést tudunk levonni az ércesedésre

vonakozólag.
Mint jeleztük, eme összefoglaló csak az els része annak a

munkának, amely együttesen nagy értéket képvisel mind a

magyar, mind a külföldi szakirodalomban, amely adatszerén
tárja a szakembereink elé az összes fémes, nemfémes elem fel-

dúsulási lehetségét és kapcsolatát az t létrehozó magmával.
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Prislecov: Geofizika.

IlpiimjieaoB: reotJ)M3MKa. Mockbu (1946)

A könyv három nagy fejezetben tárgyalja a légkör, a ten-

ger és a földkéreg fizikáját. Közel kétharmad részét a légkör
fizikájának kérdései töltik ki. Ennek során részletesed foglal-

kozik a légkör termodinamikájával, a légnyomás változásaival,

a leveg nedvességtartalmával. Külön kiemeli a repülés szá-

mára lényeges gyakorlati légkörtani kérdéseket. A tenger fizi-

kája cím fejezetben fleg az ár-apály törvényszerségeivel
foglalkozik. Itt elssorban a hajózás számára fontos gyakorlati
kérdéseket fejti ki. A földkéreg fizikája cím fejezetben nem
foglalkozik a földi nehézségi ertér vizsgálatával, mivel a szerz
szerint a többi szakkönyvekben általában e •'problémát már igen

részletesen kidolgozták. Elssorban tehát a földmágnességet
tárgyalja. Az elméleti kérdések tisztázása után kitér a mágne-
ses módszer gyakorlati felhasználására is a nyersanyagkutatás
szolgálatában. Érdekes fejezete a földkéreg kialakulása. Ebben
igen értékes szintézist ad a különböz elméletekrl, amelyeket
alapos bírálat tárgyává tesz. Végül röviden foglalkozik a szeiz-

mikus jelenségekkel. Itt különösen a Föld bels felépítésére

vonatkozó következtetéseket emeli ki.

Mint a bevezetésbl kitnik, a könyv elssorban a geodéziai
hallgatók számára szánt tankönyv. Mint ilyen, kiváló tanul-
mányi segédeszköz lehet nálunk is geodéták számára.

Bárdossá

M. <I>. M ii p x h h k : HecfnenpoMbicnoBaH reonornn. rocxonTexn3aaT 1946.
Mockbé

—
'IeHiiHrpaa.

Mircsink : Olajipari földtan

A hatalmas gyakorlati anyagot felsorakoztató munka els-
sorban az olajiparban foglalkoztatott geológusok számára író-

dott. Mvével a szerz egy olyan kézikönyvet akar nyújtani
az olajgeológusoknak, mely minden felvetd gyakorlati
problémánál segédeszközül szolgálhat a kérdés megoldásában.
E feladatát a kézikönyv teljes mértékben be is tölti. Tizenöt
fejezeten keresztül a; részletekbe men alapossággal foglalko-
zik az olajgeológia összes lényeges kérdéseivel. Elször fúrólyuk-
szelvények összeállításával foglalkozik, majd rátér a külön-
böz földtani szerkesztésekre, melyeket a fúrólyukszelvények
alapján kaphatunk meg.

Ezután részletesen foglalkozik az olajat tároló kzetek
fizikai sajátságaival. Ismerteti, miként helyezkedik el a kolaj
és a földgáz a tároló kzetben. Igen behatóan foglalkozik a.

tároló kzet víztartalmával, különös tekintettel a kitermeléssel
kapcsolatos problémákra.

A következ fejezetekben az olajmezk termelési problé-
máival foglalkozik. Ezeken a problémákon vfan tulajdonképpen
a könyvnek f hangsúlya. Mitegy 200 oldalon keresztül a leg-

apróbb részletekig ismerteti az itt adódó kérdéseket. A könyv
végén a várható clajmennyiség kiszámításának módszereivel
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foglalkozik. A munka glazdag irodalmi felsorolással zárul,

mely egyaránt tartalmazza a szovjet és az amerikai szakiroda-
lom idevágó mveit.

Bárdossy

B. H. ,T y hii a k h fl : CoKpameHHbiM Kypc neTporpaijiMM. YraeTexH-uai

1948. MociíBa—JleHHHrpaa.

Lucsickíj : A kzettan rövid foglalata

A munkát a szerz elssorban a földtannal és kzettannal
foglalkozó egyetemi hallgatók számára állította össze. Mint
olyan, kiváló tanulmányi segédeszköz az egyetemi oktatásban-

A könyv els részében a különböz kzettani vizsgálati
eljárásokat ismerteti. Ezek közül a mikroszkópiái vizsgálatok-
nak szentel legnagyobb figyelmet. Az anyag megértését számos
igen szemléletesen összeállított ábrával segíti el. A második
részben a legfontosabb kzetalkotó ásványok ismertetésére tér

rá. Már itt is betartja a genetikai sorrendet, mely nagymér-
tekben megkönnyíti az ezután következ kzettani rész meg-
értését.

A könyv harmadik része foglalkozik a tulajdonképpeni
kzettani anyaggal. A legnagyobb figyelmet a magmás kze-
tek csoportjának szenteli. Itt a leíró kzettani részien . felül

igen behatóan foglalkozik a kzet-genézis problémáival is.

Külön fejezetben tárgyalja a gyakorlati fontosságú hasznosít-
ható nyersanyagokat. Az üledékes kzetek tárgyalásában külön
megemlítést érdemel, hogy tárgyalásai során állandóan figye-

lembe. veszi a kzetképzdés földtani körülnjényeit. Az utóbbi
tényezkre állandóan felhívja olvasói figyelmét. A metamorf
kzetekkel a munka csak igen röviden foglalkozik, mintegy
a ázlatszerü áttekintést nyújtva az olvasónak. A könyvet gaz-

dag fényképsorozat zárja be, mely a különböz kzetek és

kzetalkotó ásványok mikroszkópiái esiszolatait mutatja be.

Bárdossy

;1 a b h i a m b h ji ii : Kypc nanecHTonorMM (1949.)

Davitasvili

:

Paleontológia

Davitasvili Palaeontológiáj árnak új kiadása Moszkvában
3949-ben jelent meg. Korszer szemlélettel és korszer didak-

tikai felépítéssel tárgyalja az egész palaeontoiógiai ismeret-

anyagot. /

Az els részben a fejldés szempontjárnak megfelel, rövid,

általános slénytani, helyesebben sélettudományi bevezetést

ad. Nem felejtkezik meg a biosztrajtigráfiad szempontokról,
fleg az egyes típusok és egyes állatcsoportok fáciest jelz sze-

repérl, élettájékokhoz kötött voltáról sem-
A bevezet rész után következik a könyv nagy részét ki-

tev rendszeres sállattani fejezet. A bevezetésnek megfelel
egységes, korszer ^szemlélettel építi fel ebben is mondanivaló-
járt. Egyforma hozzáértéssel és lelkiismeretességgel adja a
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gerinctelen és gerinces áriáitok padaeozoológiáját és fejldés-
történeti vázlatát az egysejttl az emberig, rendszertani cso-

portok szerint.

A harmadik, ugyancsak igen alaposan kidolgozott, köny-
nyen áttekinthet módon beiktatott része a könyvnek az s-
növénytani fejezet.

Végül az egész munkát mintegy összefoglalja, bekeretezi
a negyedik rész, amelyben az slénytan aktuális, mai kérdé-
seit gyjtötte össze és tárgyalja a szerz.

A könyv értékét igen nagy mértékben emeli az egységes
tárgyalásmód, a tiilságos szételemzés helyett benne uralkodó
összesít szemlélet. A szerz ezt a hatalmas anyagot lényegé-
nél ragadta meg. Egységes keretben tárgyalja az cisállattan. az
snövénytan és az általános sélettan problémáit. Teljesen
elszakadt az elavult leíró jellegtl és módszere az összefüggé-
sek és folyamatok okszer tárgyalása.

Áttekinthetségét és érthetségét elsegítik a kitn ábrák.
Kivétel nélkül mind rajzok, kidomborítják a lényeges bélye-
geket és jellegeket a kevésbé fontos tulajdonságokkal szemben.

Meg kell még említenünk, hogy ia lián- és kézikönyv-
irodalomban is újszer a. zárófejezet. Ez a korszer kérdések
tárgyalásával mintegy leszögezi á tennivalókat és legalább is

egyelre megszabja a kutatás feladatait és irányát.

Jakucsné

Scsegolev: Bányavizek. (A 'Szovjetunió nyugati kerületei-
nek szénipari minisztériuma kiadása, 1948. Moszkva, Harkov.)

Scsegolev professzor könyvében összegyjtötte a földalatti
mveletekbe beöml vizek elleni küzdelem történetének ada-
tait, általános adatokat a bányakzetek és földalatti vizek
tulajdonságairól, a várható vízhozam meghatározásának alap-

jait, valamint a bányabeli vizek külszínre vezetésének módo-
zatait. A könyv foglalkozik azzal, hogy a bányavizek milyen be-
folyással vannak a bányaüzemek gazdaságosságára és példá-
kat hoz fel a bányabeli vizek kihasználására.

A könyvet a szei*z mérnök-technikai dolgozók számára,
valamint a bányászati egyetemek hallgatói részére tankönyv
gyanánt ajánlja. V. Z.

Subier: Retíherche sur la glancomé. (Bulletin de la société
francaise de la mineralogie et crisltallographie. LXXII. 1949.)

— Glaukonitok vizsgálata.

A glaukonitok földtani szerepével igen sokan foglalkoztak
— különböz beállításban. Szerves, illetve szervetlen eredete
körül hosszú viták folytak, anélkül, hogy e kérdés megoldódott
volna. A szerz ebben a munkájában kutatásainak összefoglalt

eredményét közli, a geológusokat érdekl keletkezési körülmé-
nyek tisztázásának a mellzésével. Vizsgálata kizárólagosan
egyoldalú: ásványtani és belsszerkezeti.
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A röntgenvizsgálatok alapján szerkezeti képletét Villers
nyomán a következkben állapítja meg:

Kp,6»Cao,o7Fei
J
o3Feo,iiAlo

t
46Mgy,37SÍ3 jsAlp^gOn A aq.

vágyis á 1 1a 1ánosságban

:

(Rí) n (Rn)a (Si,Al) 4 0,0 (OH) z + aq

A kristályráosszerkezete a muszkovit és az agyagásványok
átmeneti jellegét viseli. A rácsszerkezethez gyengén kapcso-
lódó alkáli és alkáliföldfémek könnyen kieserélhetk (K, Na,
Li, Cs, Ca, Ba, Sr).

A vizsgálatok eredménye a szerz szerint végérvényesen
eldönti és rögzíti a glaukonitok ásványos jellegét, kristályos
rétegrácsszerkezetét s így átmeneti tagként a csillámok és az
agyagok közé sorolja. Kiss '

Kubiéna: Entwicklungslekre des Bodens. (Wien 1948.)

—

A talaj fejldéstana.

A talaj fejldéstana még nagyon kevéssé kidolgozott feje-

zete a talajtannak. A talaj fejldése folyamán az állapotok egész
sorozatán megy át. A kezdeti állapot, amelyben a talaj ismérvei
nem különböznek még lényegesen az anyakzet ismérveitl,
folytonosan újabb állapotok követik, amelyékben jellegzetes új
vonások alakulnak ki és tökéletesednek, míg végül teljesen ki-

alakul az a talaj, amelynek tulajdonságai jellegzetesek a kör-

nyezetre, amelyben a talaj létrejött. Dokucsajev érdeme, hogy
felismerte a környezet nagy hatását a talajok kialakulására,
tanítványai részletesen tanulmányozták több talajtípus kiala-

kulását, különösen a esernozjom degradáláisával s a szikes típu-

sok egymásba való átalakulásával kapcsolatosan. Ezek a vizs-

gálatok a talajtan új irányát jelentik és ebben az irányban
haladva Kubiéna az általa kidolgozott új vizsgálati módszer-
nek. a talajmikroszkópiának felihasználásával, további talaj-

típusok kialakulásának menetét vizsgálta meg. Különösen érté-

kesek azok a vizsgálatai, amelyeket a Közép-Európában na-
gyobb kiterjedésben található rendzina-talajok és barnaföldek.
továbbá a terra Fossa kialakulását illetleg végzett.

A munka els és második része a talaj fejldésérl szóló tan

elméletét adja; a harmadik rész különböz talajtípusok kialaku-

lásának menetét írja le; a negyedik részben egy általános talaj-

osztályozási rendszer alapjait találjuk családfa alakjában
ábrázolva, mely mintegy száz talajtípus fejldéstani össze-

függését tünteti fel. B. R.

Grill: Über mikropaláontologiscihe Gliederungs niöglichkeiten

im Miozán des Wiener Beokens. (Mitteliung'en des Reiehamts für

Bodeníorschung, Zweigstelle, Wien, 6, 1943.) — A bécsi-medencei
miocén mikropaleontológiai felosztásának lehetségeirl.

A szerz elször rövid áttekintést ad a régebbi mikrofauna-
vizsgálatokról és tmeglállapítjia, hogy eztlk -fként a medence-
perem jól feltárt részeinek anyagát dolgozták fel. Az újabb össze-
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ták a medence belsejének üledékeit is. így az újabb mikropalaeou-
tológiai vizsgálatokat egyrészt megkívánta a gyakorlat, a
makrofauna ritka és szórványos volta a fúrómagokban, másrészt
lehetségessé tette a rétegek gazdag Foraminifera és mikrofauua
társasága. Röviden megemlékezik még a minták és az anyag
kezelésének kívánalmairól.

Ezekután következik az egyes szintek faunájának és szinte-

zési továbbtagolási lehetségeinek tárgyalása.
A helvétiai emeletben szerinte rossz életkörülményekre utaló,

igen apró termet fauna található, jellegzetes fajokkal. A fino-

mabb tagolást a fauná-giazdiag és faunáiban szegény rétegek egy-
másutánja adja. A fauna összetétele térben meglehetsen válto-

zik, néhol egészen elszegényedik, s a Foraminiferák (Cibicides,
Elphidum, valamint Echinoidea-tüskék, szivacs-tk) helyét Ostra-

codák veszik át.

A helvétiai- és tortonai-emelet között nem mindenütt van éles

határ, bár a tortonai faunát a másikkal szemben a nagyobb ter-

met és a Lagena-félék túlsúlya, másutt a Rotalia beccari elszegé-

nyedett társasága jellemzi. Az emelet végén a fauna nagyon
elszegényedik s így a gazdag, nagytermet fajokkal jellemzett

szarmata jól elkülöníthet és tagolható.

Ha eltekintünk a kétségtelen helyi fácies-eltérésoktl, a szin-
tek a déleurópai kifejldéssel párhuzamosíthatók, bár a t 'ma
részletes kidolgozása még a jöv feladata.

A cikkhez csatolt 8, igen' szép kivitel táblán a jellemz
fajok és alakok szerepelnek s az idbeli egymásutánon kívül,

a térbeli fácies-eltérések is jól érzékeldnek.

Umbgrove: The Puílse of the Earth. (Hága, 1947.) — A Föld
élete.

A földtörténet különböz jelenségeinek periodicitását mu-
tatja be a könyv jelenségcsoportok szerinti beosztásban. Csilla-
gászati keretbe állítja a Földet és rövid áttekintést nyújt az
égitestek keletkezésével, elmúlásával kapcsolatos elméletekrl.

A földkéreg jelenségeit, hegyláncok és medencék képzdé-
sének általános elvi és elméleti ismertetésén keresztül eleven
részletpéldákig vezeti le. A Föld bels szerkezetének rövid sza-
kaszt szentel, de a tengervízszint ingadozását, a kontinentális
szegély jelenségeit, szigetívek keletkezését és az óceánfenék
jelenségeit részletesen, számos, fleg hátsóindiai példával meg-
világítva újszerén tárgyalja.

Az eljegesedéseket és a földfelszín törésirányait általában'
leíró módon, inkább csak bemutatja, s nem dönti el a fbb problé-
mákat.

Az élet ritmikus fejldésének fejezete visz át a pulzáció
fejezetéhez, ez azonban a jelenségek egymáshoz kapcsolódására
világít rá csupán, magyarázattal nem szolgál.

A munka nagy értéke számos új, eredeti, világos és szemlé-
letes ábrája és a hegységképzfázisck sematikus összesít
térképei.
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Stuch: Ls'hrbueh dér Kohlenruikroskopie. I. Bd. — A ko-
széi:mikroszkópia tankönyve. I. kötet.

Lényégében nem sok újat hoz, jelentsége inkább abban van.
hogy összefoglalja és egységes szempont szerint tárgyalja a
legkorszerbb kszénvizsgálati módszereket, beleértve az eddig
nyugaton elhanyagolt barnakszénvizsgálatokat is. A liaszná-
lato.*, mszerek és munkamódszerek minden tulajdonságra ki-

terjed, részletes és alapos leírása után foglalkozik a kszén-
petrográfia eredményeinek gyakorlati jelentségével a kszén-
földtan, a kszénnemesítés és a bányászat biztonságának szem-
pontjából. Az ígért II. kötetben a szerz földtani alapon kívánja
tárgyalni a barnakszén, feketekszén és kokszmikroszkópi:
eredményeit. Jakucsné

Gcophysies, XIV. kötet (1949).

A Geophysics 1949-es XIY. kötetének els füzetében cikket

p közöl Vajk Raul Eötvös születésének századik évfordulójával
kapcsolatban. A cikk Eötvös életének és munkásságának rövid
összefoglalását és méltatását adja.

^ A füzér néhány szeizmikus részletkérdést tárgyaló cikken
kívül közli W. P. Griffin dolgozatát a maradékhatások számítá-
sáról. E közlemény a maradékhatás precíz meghatározását és

egy olyan eljárás kidolgozását kísérli meg, amely az egyéni nxeg-

ítéléstl független s így lehetséget nyújt a különböz maradék-
anomália térképek összehasonlítására.

H. Jensen egy közel 1500 km-es mágneses szelvényt ad a

40-es szélességi fokról, amelyet egyetlen nap végeztek légifelvé-

telezési mágneses módszerrel.
A második füzetben Vajk Raul ad számot a háború alatti

eixrópai geofizikai kutatásokról. A cikk elssorban a kolajjal
kapcsolatos geofizikai kutatásokról fest részletes képet.

Az alkalmazott geofizikának ez a folyóirata a legnagyobb
helyet a speciális szeizmikus kérdéseknek szenteli. De emellett

két dolgozat (D.-C- Skeels and R. J. Watson: Deiovation of mague-
tie and gravitational quantities by surface integration és R. G.

Henderson and I- Zietz: The upward continuation of anomalies
in totál magnetic intensity fields), is foglalkozik egy észlelési szin-

ten (tk nívófelületen) kapott adatoknak egy másik szintre való
átszámításával. E kérdés, amely a paradoxnak látszó Stokes—
Chasles-féle tételnek a gyakorlati alkalmazását jelenti, természe-
tesen merült fel a légi irton történ mágneses felvételekkel kap-
csolatban.

F. Romberfj and W. E. Barries: egy szerpentin-vonulat felett

végzett gravitációs mérésnek a geológiai adatokkal való kapcso-
latát tárgyalja.

A radar-elv alkalmazásának a lehetségével foglalkozik Hay-
cock, Madsen és Harst közös cikke.

Xcttleton fejtegeti a geológus és geofizikus együttmködésé-
nek szükségességét. Szerinte ideális helyzet az, ha a geológus
a geofizikát, mint kényelmes szerszámot használja kutatásaiban
és viszont ahhoz, hogy a fizikai adatok a kutatásban használható
eredményekké legyenek, vagy a geofizikusnak magának kell
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geológussá válnia, vagy legalábbis geológus társaival megtár-
gyalni a gravitációs vagy mágneses adatok lehetséges földtani
értelmét. A részletekben t- k. csak a gravitációs adatoknak a föld-

tani. adatokkal való kapcsolatával foglalkozik amerikai viszony-
latban. Közli az Ugyesült Államok eg’y regionális gravitációs tér-

képét s ezzel kapcsolatban tesz néhány tektonikai megjegyzést.
A. töréses zóna, a köralakú gravitációs maximumok és a sódóm-
terület regionális anomáliáinak tárgyalása után a trinidadi
iszapvulkánoik területének érdekes és rejtélyes gravitációs-mini-
mum képét és valószín magyarázatát közli.

Különös érdekldésre tarthat számot még L. Mintrop a föld-

kéreg rútegezettségére vonatkozó cikke. Mint tudjuk, ia földkéreg
vastagságára a földrengéseikbl kapunk felvilágosítást. Rendesen
azonban ezek a következtetések hibával terheltek, mert a termé-
szetes rengéseknek sem a pontos kiindulási helyét, sem pedig
pontos kiindulási idejét nem tudjuk. Heilgoland szigetének fel-

robbantásával kapcsolatbau azonban lehetvé vált olyan földren-

gések megfigyelése, amelyek e hibáktól mentesek voltak. A több
részben állandó jelleg, résziben erre a célra felállított földrengés-
állomás megfigyeléseinek eredményeképpen azt mondhatjuk,
hogy az északnémet alföldön a szárazulat: egy 4 km vastag üle-

dékrétegbl, 9 ikm vastag gránitrétegbl és egy 15 km vastag’

gabbrorétegbl áll. Ezek alatt van a peridotit-összetételnek meg-
felel magma, amelyben már az izosztatikus jelenségek is leját-

szódnák. Itt tehát a földkéreg e területén a kéregvastagság 28 km
körül van, jó megegyezésben az izosztatikus, kiegyenlítésnél
kapott 30 km-es értékkel. Mintrop az említett határfelületeken

kívül még több, mélyebb határfelületet is kijelöl. Ezeknek egy
részét azonban kritikával kell fogadnunk, mert a. mérésekbl
120 km-es mélységben egy 12 km/sec sebesség rétegre is követ-
keztet, ami igen nehezen egyeztethet össze a többi megfigyelési
adattal.

Érdekes beszámolót ad Eckhardt az 1948-ban végzett geofizi-

kai kutatások méreteirl. Nagyon tanulságos az a statisztika,

amelyben a felfedezett olajmezk kapacitását összehasonlítja

ötéves periódusokban a kutatási tevékenység növekedésével.

A geofizikai kutatás bevezetésié ezt a kapacitást egyszerre ;a két-

szeresére emelte fel az 1925 és 30 közé es 5 esztend alatt. Az érc-

kutatásban a mágneses módszer csaknem a felét foglalja el

a kutatásoknak (48,7%), a légi mágneses felvételek túlsúlyával.

Utánuk az elektromos módszerek . állanak. Érdekes tünet

a radioaktív kutatások megnövekedése.

Említésre méltó még F. J. Agnich cikke is, amelyben az orga-

nikus eredet mészkszirtek felkutatásának a geofizikai lehet-
ségével foglalkozik. A hasonló probléma ugyanis a hazai viszo-

nyok között is fennáll.
Egyed


