A Kubai Földtani Szolgálat története.
A sziget földtani felépítése és hasznosítható ásványi nyersanyagai
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A külföldi tőke által a forradalom előtti
K ubára erőszakolt politikai-gazdasági rendszer
akadályozta területének tudom ányosan m egala
pozott rendszeres kutatását. így a sziget föld
tanáról ebben az időszakban kialakult elkép
zelések rendszertelenek, hiányosak.
A külföldi tőkések, közöttük az észak-am e
rikai társaságok K uba terü leté t stratégiai ta rta 
léknak tekintették, nem volt érdekük a földtani
kutató m unka és az ásványi nyersanyagtelepek
kiterm elésének szélesítése. Csak am ikor a nem 
zetközi helyzet szükségessé te tte a stratégiai
tartalék felhasználását, m utatkozott viszonyla
gos fellendülés a hazai bányászatban. így az
első és a m ásodik világháború éveiben, vala
m int a koreai háború alatt külföldi társaságok
földtani kutatásokat fo ly tattak K uba keleti ré
szén, é< hozzákezdtek az ism ert vas-, m angán-,
króm - és nikkelérctelepek kiterm eléséhez. A
külföldi m onopóliumok teljesen ésszerűtlenül
fejlesztették a sziget bányászatát, céljuk egye
dül a nagyobb nyereség volt. A nemzetközi
feszültség enyhülésekor a m onopolisták a te r
meléssel és a földtani kutató-feltáró m unkával
egyaránt felhagytak a perspektivikus terü lete
ken. Ugyanezért csak jelentéktelen számú hazai
szakem ber dolgozott a földtan területén.
A forradalom győzelme utáni első napok
tól kezdve a népi hatalom határozott intézkedé
seket te tt, hogy kivegyék az im perialista társa
ságok kezéből a term észeti kincseket és össze
állítsák a földtani kutatások program ját. 1960ban E m esto Che G uevarának, a Forradalm i
Korm ány iparügyi m iniszterének javaslatára
tették meg az első lépéseket a nem zeti földtani
szolgálat m egterem tésének útján. A forradalom
győzelme utáni első évek egyik legfontosabb
feladata az állam osított bányák nyersanyagkész
letének növelése volt a további term elés bizto
sítására. E m ellett kiértékelték az állam osított
társaságok birtokában lévő földtani adatokat, és
értékes anyagokat állítottak össze az ország
földtanáról: 1 :1 000 000-es földtani térkép,
1 :1 000 000-es vízföldtani térkép, 1 : 500 000-es
gravitációs térkép, 1 : 500 000-es földm ágneses
térkép, tektonikai vázlat 1 : 500 000-es m éret
arányban stb. Ezek a térk ép ek szolgáltak alapul
a különböző ásványi nyersanyagok, elsősorban a
legfontosabbak m int kőolaj és földgáz, réz, króm,
vas, nikkel- és m angánérc, tőzeg, cem entipari
nyersanyagok k utatási terveinek összeállításá
hoz.
1961-ben állították föl a K ubai Ásványi
Nyersanyag Intézetet Jesus Suárez Gayol veze
tésével. Ő az intézet igazgatójaként nagyban
hozzájárult K uba földtanának fejlődéséhez. Ké
sőbb hősi halált h alt Bolíviában, a Latin-A m e-
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rika felszabadításáért vívott harcban. Az intézet
születésétől kezdve állandó kapcsolatban állt
a Szovjetunió, Csehszlovákia és M agyarország
földtani szolgálataival.
1962-ben Földtani Tanszéket állítottak fel
a H avannai Egyetem en, m ajd 1963-ban ugyan
ott Geofizikai Tanszéket is. Ezzel egyidőben
m entek tan u ln i az első kubai diákok a szocialis
ta tábor országainak intézeteibe és egyetem eire.
A K ubai Á sványi N yersanyag Intézet sokat
te tt az ország földtani m egism eréséért. Az inté
zet irá n y íto tta a kőolajtelepek felkutatását cél
zó legfontosabb geofizikai vizsgálatokat, a selfzónában és a szárazföld egyes részein egyaránt.
Elkezdték az 1000—5000 m m élységű olajkutató
fúrások m élyítését. Elvégezték a köztársaság
maidn.em teljes területének légim ágneses térké
pezését, bevezették az érces és nem érces nyers
anyagtelepek kutatásának felszíni geofizikai
(elektromos, elektrom ágneses és radioaktív)
m ódszereit. M egkutatták a Ciénaga de Zapata-i
tőzegtelepet. Elkészítették az ország perspekti
vikus területeinek 1 :100 000 és 1 : 50 000 m é
retarán y ú földtani felvételeit; jelentős k utatást
folytattak réz-, m angán-, vas- és króm ércekre.
M egkezdődött az O riente tartom ány északi ré
szén lévő, m állási kéreghez kötött vas-, nikkel-,
kobalt-, króm - és alum ínium érc-telepek k u ta
tása és feltárása. Ezen kívül a K ubai Vízenergia
Intézet hidrogeológiai, a köztársaság más intéz
m ényei viszont m érnökgeológiai m unkákat
végeztek.
1971 -februárjában m egváltozott a köztár
saság földtani szolgálatának szerkezete. Meg
alakult a földtani-geofizikai főhatóság. Ennek
megszervezése a regionális földtani-geofizikai
kőolaj- és földgázkutatásokat hatékonyabbá
tette, jelentősen m egnövelte az építőanyag- és
a laterit-telep ek készleteit. Az új szervezés elő
segítette a réz- és a polim etallikus ércek k u ta
tását és ezen ásványi nyersanyagok hatalm as új
telepeinek felfedezését. Egyidejűleg szervezeti
intézkedések tö rtén tek az új létesítm ény m un
kájának elősegítésére. Jelenleg K ubában több,
m int ötezren végeznek földtani m unkát. Meg
kell jegyezni, hogy a kubai földtani szolgálat
több, m int 350 szovjet, csehszlovák és m agyar
szakem ber m unkájára tám aszkodik.
A K ubai K öztársaság e fiatal földtani intéz
m ényének fejlődési táv latai m egkövetelik a szo
cialista országok szervezési és gyakorlati tapasz
talatainak alkalm azását és a velük való eg y ü tt
m űködés kiszélesítését m inden irányban.
A K ubai Forradalm i K orm ány elsőrendű
fontosságot tulajdonít a földtani kutatásoknak,
és évről évre növeli azok állam i finanszírozásá
nak m értékét.

A KGST Földtani Állandó Bizottságának
keretén belül szám ítunk a tagországok földtani
szervezeteinek együttm űködésére hazánk föld
tan i kutatásában, új ásványi nyersanyagkészle
tek feltárásában és egyéb fontos problém ák
m egoldásában.
K uba szigete a hatalm as K aribi—A ntillái
ortogeosziklinális szerkezetbe tartozik bele. A
sziget a következő övekre tagolódik: eugeoszinklinális, elősüllyedék vagy m iogeoszinklinális és a k e ttő t elválasztó szegélyi kiem elkedés.
Az előbbi szerkezeti egységek közötti határok
helyenként vitásak. A képződm ények kora a
jurától napjainkig változik.
Az eugeoszinklinális zóna csaknem a sziget
egész te rü le té t m agába foglalja. A legidősebb
kőzetek a P in ar dél Rio tartom ányban e lterjed t
középső- és felsőjúra korú m etam orfizálódott
agyagos hom okkövek. M axim ális vastagságuk
3500— 5000 m. E rre az összletre települnek az
1000— 1500 m vastag felsőjúra karbonátos kőze
tek, m elyek a négy nyugati tarto m án y ra jel
lemzők. Valószínűleg ju rak o rú ak azok a m eta
m orf kőzetösszletek (palák, m árvány) is, am e
lyek az E scam bray m asszívum ban, Pinos szige
tén, Baracoa környékén és a S ierra dél P u rria l
hegységben kerülnek felszínre.
A fen tiek re települnek az alsó-kréta (neokom) főleg karbonátos kőzetek kovás közbetele
pülésekkel, m ajd változó vastagságú apti-albai
agyagos és karbonátos képződm ények. A neokom vastagsága 200— 1000 m. A felsőkréta alsó
részét különböző fáciesű mészkövek, agyagok
és kovás hom okkövek képviselik. Ez a 100-tól
több, m int 800 m vastagságig terjedő összlet a
cenom án-turon em eletbe tartozik. A felsorolt
kőzetekre rétegtani diszkordanciával települnek
a 2000 m vastag, különböző fáciesű kam pániai—
m aastrichti rétegek.
A kubai geoszinklinális alsó -k rétáját inten
zív vulkáni tevékenység jellem zi. Ennek term é
kei szferolitos lávák, m elyek később fokozatosan
andezites porfiritekbe és azok tufáiba m en
nek át.
Ezek a tufák az üledékes kőzetekkel válta
koznak, vastag vulkáni-üledékes kőzetösszletet
képeznek, m elyek néhány területen, így pl. a
sziget központi részén a 6000 m vastagságot is
elérik. A felsőkrétában tö rtén tek a hatalm as
ultrabázisos és bázisos benyom ulások, m elyek
övékben helyezkednek e l K uba É-i partjain. A
krétaidőszaki m agm ás tevékenység a gránitos
m agm a benyom ulásával fejeződött be, m elynek
m asszívum ai az ultrabázisok övétől délre tele
pülnek. E nnek a tektonikai m ozgásokkal erő
sen diszlokált és erodált övnek a h atárain fek
szenek K uba hatalm as laterittelepei.
A paleogénben folytatódott az üledéklera
kódás az eugeoszinklinális övben. Az erősen ta 
golt felszínen aktív tektonikai mozgások között
különböző fáciesű 2000 m vastag, főleg terrigén
karbonátos összlet fejlődött ki.
Ebben a korszakban O riente tartom ány D-i
részében ism ét elkezdődik a m agm ás tevékeny
ség, am inek eredm énye az andezites összetételű
második vulkáni-üledékes rétegösszlet. Vastag
sága 3000 m, üledékes kőzetek és tu fák váltako

zásából áll. Ezt az összletet törték át a gránitos
intruziók, m elyek a S ierra M aestia legmagasabb
csúcsait adják. (Pl. a Pico Turquino.)
A neogént agyagos-karbonátos kőzetek kép
viselik, m elyek transzgresszíven települnek a
ju rától paleogénig terjedő korú idősebb kőze
tekre. Vastagságuk 500 és 1000 m között változik.
Az elősüllyedék zónáját K uba É-i részén a
vékony p a rti öv és a szegélyező szigetek alkot
ják. Felépítésében főleg dolomit és mészkő vesz
részt, m elyek kora a ju rátó l a neogénig változik.
A rétegsor alsó részét evaporitok — kősó, anhidrit, gipsz — alkotják sokszáz m éter vastag
ságban. Teljes vastagságuk ism eretlen. Felfelé
az evaporitok ará n y a csökken, kezd uralkodóvá
válni a mészkő, és a kovás közbetelepülések
gyakoribbá válnak. A felsőkrétában a dolom it
rétegek m ellett m ár vastag kovarétegek, mészkőbreccsák és korallos mészkövek jelentkeznek.
A k réta vastagsága m eghaladja a 3000 m -t. A
paleogénben a szegélyi süllyedőkben folytató
dott a mészkövek, dolomitok, valam int az agyag,
m árga és a korallos mészkő lerakódása. Ennek
az összletnek átlagos vastagsága 1000—2000 m.
Az elősüllyedék legdélebbi zónája (leptogeoszinklinális) az eugeoszinklinálisból is ism ert
kőzetek építik fel. A leggyakoribbak itt is a
molassz típusú törm elékes kőzetek (breccsa,
szerpentinit, konglom erátum , arkóza stb.). Az
összlet alján általában a flistípusú karbonátos
és kovás képződm ények uralkodnak. A szegélyi
kiem elkedés zónájában ugyanazok a fáciesek
uralkodnak, m int az elősüllyedék legdélibb ré 
szén (leptogeoszinklinális), de a karbonátos
molassz jóval vékonyabb, míg a szerpentinittörm eléket tartalm azó molassz vastagabb (2000
m-ig).
K uba m etallogeniai szem pontból két részre
oszlik: É-K uba és D -Kuba. Az É-i a sziget nagy
részét foglalja m agában O riente déli részének
kivételével. Az É-i részen ultrabázisos, a D-i ré
szen gránitos intruziók uralkodnak. Az észak
kubai terü let krom itos, rézszulfidos, pirites és
ólom -cink ércesedésének ipari jelentősége nagy.
Másodlagos jelentőségűek a baritos, m agnetites
és hem atitos ércesedések. Ugyancsak ism erünk
krizotil-azbeszt-, talk - és m angán előfordulá
sokat. Az endogén eredetűek kora felsőkréta, a
m angánércé idősebb. Az ultrabázisos kőzetek
m állási kérgében pliocén-negyedidőszaki vasnikkeltelepek találhatók.
A dél-kubai m etallogeniai tartom ány egy
beesik a paleogén vulkáni képződm ények elter
jedésével, O riente déli részét és a déli selfzónát
foglalja magába. Itt a paleocén-középsőeocén
m érsékelten savanyú effuzív összlet a legelter
jedtebb. Jellem zője a rézszulfidos, a vas- és a
m angánércesedés, valam int a barittelepek és a
term ésezüst-előfordulások. Az endogén ércesedés (réz, vas és barit) a középsőeocén effuzív
m űködése utáni, a m angános idősebb és a paleocén—középsőeocén összlet felső részéhez kap
csolódik. Pinos szigetének w olfram itos és aran y éroesedése feltehetően középsőeocén.
Vas. A vasérctelepek 4 típusba sorolhatók:
laterites, szkam os m agnetit, lim onitos vaskalap
és alluviális-deluviális bam avasérc. A lim onitos
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ércek főleg O riente É-i részén találhatók. A
szerpentinnek m állási kérgéhez kötődnek. Je l
lem zőiük a m agas vastartalom (41—46,4%) és a
szám ottevő króm -, nikkel- és kobaltkoncentráció. A nikkeltartalom általában a laterites szel
vény alsó részében magas. A terü let m érleg
szerű nikkelércvagyona jelentős. K uba ezekre
alapozhatja saját kohászatának kifejlesztését.
Jelenleg bonyolult problém a az 1—2% -ot is
elérő króm tartalom eltávolítása.
A szkarnos m agnetittelepek O riente, Camagüey és Las Villás tartom ányokban találhatók.
Kism éretűek, és ezért jelentős kohászati létesít
m ényeket nem lehet ráju k alapozni. A szulfidtelepek és a piritesedett zónák vaskalapjának
barnavasércei (limonit) elterjedtek K uba egész
területén. Viszonylag nagy m ennyiségben talá l
hatók P in ar dél Rio tartom ányban. Kiváló m i
nőségűek 44—48% vastartalom m al, de a kész
letek kicsinyek, és m egnövelésük nem rem élhető.
Az alluviális-deluviális barnavasérctelepek,
am elyek m etam orf palák és h in te tt szulfidos
ércesedésű kőzetek m állásából szárm aznak, je 
lenleg Pinos szigetén ism eretesek. A vasas kőze
tek feltehetőleg jelentős terü leten fejlődtek ki.
Mangán. 1961— 1967 között jelentős m an
gánércfeltáró m unka folyt O riente számos kör
zetében a m űködő üzem ek nyersanyagának
biztosítására, valam int új telepek felkutatására.
Christo—Ponupo körzetében az ism ert érctestek
további részeit tá rtá k fel, és új érctesteket ta 
láltak a Ponupo 4, a Sultana, a Los Chivos és
más telepek területén. M egtalálták és feltárták
K uba legnagyobb m angántelepét, a Barrancas
telepet 20,9% fém tartalom m al. S anta M argaritánál 2 ércréteget m u ta tta k ki 3,3 m átlagos
vastagsággal és 20,2% m angántartalom m al.
Charco Redondónál néhány zónát m u tattak ki:
Casualidad, Los M anuolas, Lucia, Bueycito stb.
A telepeket szegény pszilomelános ércek
alkotják 18— 23% M n-tartalom m al a m angánoxidnak a fém hez való 1 :1,2— 1,3 arán y a m el
lett. A m angántelepek kiterm elése az ércelőké
szítés lehetőségeitől, a hazai és a külföldi keres
lettől függ.
Króm. Az O rientében végzett kutatások
eredm ényeképpen több, m int 150 ércelőfordulás
ism eretes. Földtani feltáró m u n k át végeztek a
Mercedita, a Yarey, a Delta, a Potosi és más
telepeken (Oriente) és a Cam agüey II. telepen
(Camagüey tartom ány). A króm telepeket töm e
ges vagy sű rű n h in tett érc alkotja 30% feletti
króm tartalom m al. A króm érctelepek kis m ére
tei (kivéve a Cam agüey II. telepet), nem tesz
nek lehetővé nagyüzem i bányászkodást.
N ikkel. A forradalom u tán i időben elvégzett
földtani feltáró m unka eredm ényeként több,
m int 900 m illió tonna nikkelére ism eretes. Gya
korlatilag az ércek a N icaro-Pinares de M ayari,
a Moa és a P u n ta Gorde körzetekben koncent
rálódnak. A fe ltá rt nikkelérckészletek a kohá
szati üzem ek nagyfokú gazdaságosságát bizto
sítják. Az ipari készletek növelésének perspek
tívái lehetőséget ny ú jtan ak az ország nikkel
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term elésének bővítésére. A következő évek fel
adata É -O riente valam ennyi körzete ipari pers
pektíváinak tisztázása, valam int a telepek tech
nológiai vizsgálatának és m űszaki-gazdasági
értékelésének elvégzése a m egfelelő kondíciók
m eghatározása céljából.
Réz. A földtani szolgálat egyik alapvető fel
adata volt a működő bányák rézérckészleteinek
feltárása és új ipari rézérctelepek felkutatása.
Ebből a célból 1971. évtől intenzív földtani k u 
tató tevékenység indult meg a m ár ism ert rézérctelepeken és újak m egtalálására.
P in a r dél Rio tartom ányban m egtalálták és
feltárták a gazdag kalkopirit-kalkozines érccel
rendelkező Cerro M antua telepet. Készletei n a 
gyok, az átlagos fém tartalom 3,69%. Az érc
telepre új bánya m egnyitását tervezik. A tarto 
m ány DN y-i részében az ipari érték ű Unión
érctelepet találták meg. K észletét néhány tízezer
tonna rézre becsülik, 1,02% átlagos fém tarta
lom m ellett. A tartom ány ÉK-i részén a Jucarö
rézérctelepet ism erték és tá rtá k fel. Érce könynyen dúsítható. 4 tömeges érctest alkotja, m e
lyek közül 3 felszínközeli: az átlagos fém tarta
lom 2,76%. A m élyebben elhelyezkedő negyedik
érctestet m ost kutatják. Az előzetes adatok sze
rin t fém tartalm a 2% körüli átlagosan. Az érc
test prognosztikus készletei igen nagyok. Ezen
kívül P inar dél Rióban van az ism ert M ataham bre telep és a pirites-pollim etallikus Mella
telep is. A M ataham bre telep m ár 35 éve szol
gáltat rézércet. A bánya évi 300 ezer tonna te r
m elésű ércdúsítót lát el. Jelenleg a term elés a
m élyszinteken (1500 m-ig) folyik.
A kutató-feltáró m unkákkal m egállapítot
ták, hogy O riente tartom ányban az El Cobre
telep 1300 m éteres érces zóna 1% -os átlagos
fém tartalom m al Cu készlete jelentős.
Pirites ércek. 1963-tól a földtani szolgálat nagy
m éretű kutató-feltáró és revíziós m unkát vég
zett a pirites telepeken. Ennek eredm ényekép
pen találtak új érctesteket a Las Villás tarto 
m ánybeli ism ert Carlota telepben. Ennek során
tárták fel a Guachinango-i hatalm as pirittelepeket is. Utóbbi telep érctesteit réteges p iritfelhalm ozódás képezi egyéb elem ek érceivel
együtt.
P olim etallikus ércek. A P in a r dél Rio ta r
tom ányban 1964-ben kezdett kutatóm unkákkal
feltárták a Castellano-i és Santa Lucia-i poli
m etallikus telepeket, m elyek a terrig én üledé
kes kőzetekben kifejlődött összetört, baritosodott és kovásodott zónákkal kapcsolatosak. A
Santa Lucia telepen a befejezett előzetes kuta
tások alapján jelentős készleteket tartan a k nyil
ván 6,2% Zn-, 2% P b - és 25% S-tartalom m al.
A hidrogeológiai viszonyok egyszerűek. A telep
kiterm elhető külszíni, földalatti és kom binált
fejtési m ódszerekkel.
A Santa Lucia teleptől 2 km -re D N y-ra levő
Castellano telepen m ár előzetes kutatásokat is
végeztek. A prognosztikus készletek alapján ez
a telep is igen rem ényteljes.

A rany. K ubában több, m in t 300 A u-ércelőfordulás ism eretes, m elyekből sokat m ár a
m últban tá rta k fel és term eltek.
Jelenleg az egyetlen ara n y term elő vállalat
a H olguin városától 8 km -re eső Aguas G a ra s
dúsító üzem, ahol az aranyérctelepek H olguin-i
csoportjához tartozó Nuevo Potosi-i telepek régi
hányóit dolgozzák fel. Az em lített telepen kívül
a H olguin-i csoportba tarto zik az A grupada és a
Reina V ictoria telep is.
Pinos szigetén 4 helyen ism ertek fel ara n y 
é r c-előfordulásokat. Az ércesedés intenzitása, az
érctestek k iterjed ése és az aranykoncentráció
alapján a legfigyelem rem éltóbb a D elita telep,
am ely jelenleg a legnagyobb a köztársaság te 
rületén. Az 1947-től 1961-ig term elt telepen
jelenleg földtani feltáró m unka folyik készlet
becslési céllal.
Az aranyelőfordulásokon és telepeken kívül
K ubában ezüstelőfordulások is ism eretesek,
kom plex pirites— polim etallikus és önálló tele 
pek egyaránt.
N em érces ásványi nyersanyagok. A kubai n ép 
gazdaság jelenleg számos nem érces ásványi
nyersanyagot használ, m elyek többségét az or
szágban term elik, és csak n éhányat (azbeszt,
csillám és m űtrágya) im portálnak. Az ország
jelentős kaolinkinccsel bír. A Pinos szigetén
lévő legnagyobb telepek közül 4 jelentős kész
letekkel biró van feltárva.
O rientében Holguin, Las Villás tarto m án y 
ban Pico T uerto (Escamoray) földpáttelepeket
term elik. Felhasználójuk a kerám ia- és üveg
ipar.
Öntödei és m élyfúrási béntonitot bányász
nak M anagua (H abana tartom ány) és Redención
(Camagüey tartom ány) telepeken. A készletek
jelentősek.
B aritot az Isabel M aria telepen (P inar dél
Rio) bányásznak, a készletek azonban korlá
tozottak. A S ierra M aestrában és P in a r dél Rió
ban még számos baritelőfordulás ism eretes.
Cam agüey ben a Redención m agnezittelepet
találtak meg. Vízszintes rétegek alkotják 41%
M gO -tartalom m al.
A Cam agüey és Las Villás tartom ányokban
végzett földtani kutatóm unkával a Perico (Matansas) és Remedios dolom ittelepeket ism erték
m eg 16— 18% M gO -tartalom m al. A Remedios
telepet term elik: a dolom itot a kohászat, az
üvegipar és a m űtrágyagyártás hasznosítja.
1964— 65-ben n éhány íoszforit-előfordulás
vált ism eretessé. Legfigyelem rem éltóbbak a
G uines és P ipian zónák H avannától 70 km -re,
0,8 m vastagságú réteges foszforitok alkotják,
12 és 19,2% között ingadozó P205-tartálommal.
Az 1961— 1964. években kutató-feltáró
m unka folyt tőzegre P in a r dél Rio, Havanna,
M atansas, Las Villás és Cam agüey tartom ányok
ban. E nnek során n éhány telepet ism ertek, ilL
tá rta k fel; m ennyiségi és m inőségi szem pontból
egyaránt a Ciénaga de Z apata telep a legjelen
tősebb.

P u n ta A legre (Camagüey tartom ány) körze
tében 800 m átm érőjű sódómos szerkezeteket is
m ertek meg. A sótestek 150—500 m mélységben
települnek gipszes képződm ények alatt. A be
csült készletek eléggé jelentősek. A N aC l-tartalom 96,89%.
K ubában számos, de kevéssé vagy egyálta
lán nem vizsgált tufa, kvarchom ok, m árvány,
cem entipari nyersanyag, gipsz, építőkő- és k erá
m iai agyagtelep ism eretes. K özülük soknak a
m egkutatása m ég csak kezdeti állapotban van.
Az ország terü lete kedvező perspektívákkal
b ír a kőolaj és földgáz szem pontjából. Eloszlá
suk sajátosságait tanulm ányozva a perspektí
vákat külön-külön vesszük szem ügyre az eugeoszinklinális zónában, az elősüllyedékekben és a
szegélyi kiem elkedés zónájában.
Az eugéoszinklinális zóna 2 nagy szerkezeti
egységre bontható: Cauto (a sziget D K -i része)
és Zaza, am elyek abban különböznek, hogy az
elsőben a vulkánosság a középső eocénig ta r 
tott, m íg a m ásodikban m ár a m aastrichtben
befejeződött.
A vulkáni kőzetek és intruziók nagy e lte r
jedtségével jellem ezhető eugéoszinklinális zóna
kőolaj és földgáz perspektívái különbözőek a ré 
tegsor 2 része — a felsőjura—alsókréta törm e
lékes-karbonátos, nem m etam orf rétegek cenom án, kam pániai tu fa fedőösszlettel és a tufák
fedőjében a m aastrichti—negyedidőszaki vul
káni-üledékes összlet — szerint. A tufával fedett
törm elékes-karbonátos összlet határai, m int
ahogy ez P in ar dél Rióban m egállapítható! nem
im ertek; elterjed ésü k et К -felé regionális szel
vényekkel, valam int refrakciós m ódszerrel és
„Z em lja”* állom ások létesítésével nyom onkövették. Az összlet kifejlődésének lehetősége a n y u 
gati tartom ányban a legnagyobb — itt a vulkáni
sorozat vastagsága csekélyebb, és az aljzat (a
gravitációs m érések szerint) eltérő összetételű.
Az e m líte tt üledékes összlet m egléte esetén
szénhidrogén-hordozó perspektívái nagyok, m i
vel a települt szerkezetek nagym éretűek. Az
összlet vastagsága feltehetően 1,5—2,0 km.
A vulkáni sorozatban (cenom án-kam pániai)
hiányoznak a tárolókőzetek, ezért szénhidrogéntározás szem pontjából érdektelen. Kis telepek
felfedezése lehetséges az erősen repedezett,
törések m enti zónákban. Az összlet vastagsága
változó: a nyugati körzetek 1 km -étől a központi
tartom ányok 5 km -éig. Az üledékes szintek
vastagsága nem nagy és kiterjedésük korláto
zott.
A vulkáni sorozatot fedő képződm ények
3 részre bonthatók: vulkáni-üledékes (maas
trichti), üledékes (m aastrichti—középső eocén)
és karbonátos (középső eocén—negyedidőszaki).
A vulkáni üledékes összlet vastagsága cse
kély (kb. 1 km), jó tároló- és zárórétegek jel
lemzik. A középső eocén szerkezeti mozgások
(a larám i tektogenezis kubai fázisa) erősen diszlokálták. Az antiklinális redők kism éretűek és
törésekkel összekuszáltak. Ebben az összletben
számos kis telep várható.

♦Egymástól nagy távolságra elhelyezett g e o fo n o k k a la
kisebb földrengések szeizm ológiai ad a ta it rögzítik.
(szerk.)
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A Zaza szerkezeti egységben kifejlődött
üledéksor nagyon változó vastagságú (200 m -től
3000 m-ig) és legteljesebben a geoszinklinálison
belüli m edencékben képviselt. Tároló- és záró
rétegeket egyaránt tartalm az, és tömbös szerke
zet jellem zi. Számos kis telep re van itt lehető
ség a kedvező szerkezeti rétegtani és litológiai
csapdákban, különösen az eugeoszinklinális fő
süllyedőkéinek szegélyein. A Cauto szerkezeti
egységben ez az összlet kevéssé perspektivikus,
m ivel különböző intruziók zavarják.
A karbonátos összlet vastagsága 0— 1500 m
közötti, és eltekintve a tároló- és zárókőzetektől,
nem perspektivikus szénhidrogének szem pont
jából.
Más szóval az eugeoszinklinális övben je 
lentős telepek csak a cenom án—kam pániai vul
káni összlettel fed e tt üledékek szerkezeteiben
várhatók, m íg a fiatalabb összlet kedvező szer
kezeteiben, illetve — elsődleges tárolók hiánya
esetén — töréses zónáiban kisebb telepek téte 
lezhetek fel.
Az eugeoszinklinális zónában a nagym éretű
depressziók — Központi, Mercedes, Cauto-N ipe,
Cochinos, A nna M aria, Los Palacios, M arielCayahabibes, Vegas, C alifornia és G uantánam o
— a legperspektívikusabbak.
A szerkezeti egységek között az elősüllyedék (miogeoszinklinális) a legrem ényteljesebb a
szénhidrogéntárolás szem pontjából, annak is kü
lönösen a déli része (leptogeosznklinális). Itt
a szegélyi kiem elkedés egész m entén szénhid
rogéntelepek és előfordulások vonják m agukra
a figyelm et P in a r dél Riótól Santa Claraig
(Jarahueca telep), sőt O rientéig (H olguin-A ntilías telep).
A m iogeoaszinklinális terü leté n a következő
form ációk fejlődtek ki: flis (geoszinklinális
kom plexum ), alsó molassz (molassz kom plexum ),
felső molassz (molassz kom plexum ) és karboná
tos (posztorogén kom plexum ).
A teljességében m ég nem ism ert flis kom p
lexum vastagsága m eghaladja a 2400 m étert. A
idáig vizsgált vastagságon belül tárolók hiányá
ban szénhidrogénre nem perspektivikus. A
kom plexum te te je erodált, és szám ításba jöhet
rétegtani leárnyékolt csapdák k u tatása szem
pontjából.
Az alsó molassz form áció a legperspektívikusabb nagy vastagsága és az egész kifejlődési
terü letén m eglévő ÉN y-i irányú boltozatsorok
m iatt. Ehhez a form ációhoz kapcsolódnak a főbb
ism ert telepek: Boca de Joruco—Via Blanca,
Y um uri, Cam arioca, V aradero és Chepelin.
A felső molassz form áció nem különösen
perspektivikus, b á r az egész szelvényben jól ki
fejlődött arkózás hom okkövek találhatók 20—250
m vastagságban és nagyszám ú olajnyom m al. A
fedőösszletben nincsenek zárókőzetek, ezért
dacára a teljes vastagságában való átitato ttság nak, a kőolaj oxidálódott, és csak kicsiny, erő
sen repedezett (pl. Guanabo) és elszigetelt szer
kezetekben halm ozódhatott fel ipari m ennyiség
ben.
A karbonátos form áció (posztorogén kom p
lexum ) szénhidrogénre nem rem ényteljes.
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A szegélyi kiem elkedés kevesebb rem ény
nyel kecsegtet a tárolókőzeteknek a leptogeoszinklinálishoz képest kis vastagsága m iatt.
Szerkezetföldtani viszonyait a szegélyi törések
határozzák meg, am elyek nagyszám ú, de apró
telep létrejö ttén ek kedvezőek.
összefoglalásként K ubában a következő
üledékes és vulkáni-üledékes kom plexum ok
m ondhatók kisebb vagy nagyobb m értékben
perspektivikusnak szénhdrogénre:
— A felsőjura—neokom karbonátos, rész
ben törm elékes kőzetei, am elyek vala
m ennyi tektonikai zónában kifejlődtek.
H atalm as szerkezetek alakultak ki ben
nük, az elősüllyedékben jelentős, főleg
földgázt adó telepekkel;
— flisform áció
(leptomiogeoszinklinális),
tu fá k (eugeoszinklinális) és dolomitok
(elősüllyedék), m elyekben a m egism ert
telepek kifejlődése a kőzet repedezettségének fokától függ. E zért a várható
kis telepek töréses szerkezetekhez kap
csolódnak;
— a leptom iogeoszinklinális karbonátos
molassz form ációjában nagy valószínű
séggel v árh atu n k nagyszám ú, de kism é
re tű telepet a kedvező szerkezetekben;
— az eugeoszinklinális üledékes és vulkáni
üledékes form ációja és a szegélyi ki
em elkedés és a leptom iogeoszinklinális
felsőmolasszos form ációja. Itt a telepek
törésekhez kapcsolódnak, ezért kevéssé
érdekesek.
Így K ubában a szénhidrogén-kutatások
pespektívitását a felőjura—neokom kedvező
szerkezeteihez kell kötnünk, olyan körzetekhez,
ahol van zárókőzet. Nagyszám ú, de apró telep
várható főleg a leptom iogeoszinklinálisban (az
alsó molassz tektonikus szerkezeteiben) és ki
sebb m ennyiségben az üledékes form ációkban,
valam int a vulkáni-üledékes form áció tetején
(a törések közelében).
Csekélyebb m ennyiségben várh ató k kis
szénhidrogén-felhalm ozódások a nagy vastag
ságú dolomit, flis és vulkáni form ációk erősen
repedezett zónáiban.
A fiatal posztorogén összletet nem ta rtjá k
perspektivikusnak szénhirdogéntelepek k u ta 
tására.
*
A K ubai K öztársaság földtani szolgálatának
a forradalom győzelme u tá n kezdődött fejlődése
jelentősen m eggyorsult az 1971 feb ru á ri átszer
vezés óta. A B ányászati, E nergetikai és K ohá
szati M inisztérium F öldtani és Geofizikai Fő
hatósága jelentős földtani térképező, kutató és
feltáró m u n k át irá n y ít a szocialista országok
szakem bereinek széles k ö rű részvételével.
K uba terü lete gazdag ásványi nyersanya
gokban. A fe ltá rt laterites n ikkel- és kobaltérckészletek te ré n az ország egyike az elsőknek a
világon. Igen e lte rje d te k a szulfidos réz- és a
polim etallikus érctelepek; ism erünk króm -,
m angántelepeket, valam int különféle nem érces
ásványi nyersanyagokat. A n éhány újonnan

fe ltá rt kőolaj- és földgáztelep m egnöveli a szénhidrogének kutatási terü letén ek perspektíváit.
Az ország sziget volta a földtani szolgálat első
rendű feladatává teszi a selfzóna k u tatá sát és
hasznosítását.
A szocialista országok technikai eg y ü ttm ű 
ködése széles körű. 1961-től kezdve a Szovjet
unió közrem űködése a kőolaj-, földgáz-, nikkel-,
réz- és polim etallikus telepek kutatásában és
feltárásában, valam int a különböző szakágakban
dolgozó geológus szakem berek képzésében. Bul
gária földtani, vízföldtani és m érnökföldtani
m unkát végez. M agyarország az állam i földtani
a d a ttá r létrehozásában n y ú jt segítséget. Az

NDK és K uba között jegyzőkönyvet írtak alá a
cem entipari nyersanyagok feltárásában való
együttm űködésről.
Csehszlovákia
segítséget
n y ú jt a nem érces ásványi nyersanyagok feltárá
sában. A Szovjetunió, Bulgária, M agyarország,
Lengyelország, Rom ánia és Csehszlovákia föld
tan i szerveinek részvételével folyik az ország
terü letén ek 1 :250 000 m éretarányú földtani
felvétele.
A K G ST-tagországai közé való felvétele
u tán a K ubai K öztársaság bekapcsolódott a szo
cialista gazdasági integráció kom plex program 
ja által előirányzott földtani szabványok kim un
kálásába is.
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