A Földtani Állandó Bizottság tevékenységének szerepe
Lengyelország földtani megkutatottságának fokozásában és
ásványinyersanyag-bázisának fejlesztésében
Irta: Z. Dembowski
a LNK Központi Földtani Hivatalának elnöke, a földtani tudományok doktora

A LNK földtani szolgálata ak tív an vesz
részt a KGST Földtani Állandó Bizottság tev é 
kenységében, fennállásának első percétől kezd
ve. Az elm últ 10 év a la tt hazánk felszínének és
m élyszerkezetének regionális földtan-geofizikai
kutatása, továbbá a bizottság által kidolgozott
javaslatok figyelem bevételével végzett felderítő
és részletes ásványinyersanyag-kutatások lehe
tővé tették, hogy jelentős m értékben növeljük
az ország területének m egkutatottságát, m egha
tározzuk vagy pontosabbá tegyük számos ás
ványi n y ersanyagfajta ku tatási perspektíváit,
biztosítsuk sok új előfordulás k im u tatását és
kutatását, valam int m egterem tsük a feltételeket
a földtani kutatások helyes irányának m eghatá
rozásához és sikeres végrehajtásához. Az LNK
ásványinyersanyag-bázisának jelentős növelése
képezi a népgazdaság fejlesztésének egyik dön
tő tényezőjét a háború u tán i időszakban.
Különösen nagy gazdasági jelentősége van
az alábbi előfordulások feltárásának és m egku
tatásának :
a) olyan új nagy energiahordozó-nyersanyag-előfordulásoknak, m int:
— a felső-sziléziai kőszénm edencében az új
ribniki kokszolható szénterület;
— az új ljublini szénm edence, am ely fő
k é n t energetikai kőszenet foglal m agá
ban;
— nagy barnaszén-előfordulások az ország
délnyugat és központi részében;
— új földgázterm elő terü letek n éhány tu 
cat földgáz-előfordulással az ország dél
keleti részén a K árpátok előtéri süllye
dőkében és az előszudétai m onoklinális
délnyugati részén;
b) új nagy színesfém -előfordulások, m int
p éld áu l:
— cink- és ólom érc-előfordulások a felső
sziléziai m edencében és an n ak körze
tében;
— hatalm as rétegtani szinthez k ö tött réz
érc-előfordulások Alsó-Szilézia előszu
détai tájegységében;
c) új nagy kénelőfordulások a K árpátok
előtéri süllyedőkének külső zónájában az ország
délkeleti részén, kősó-előfordulások a B alti
tenger partvidékén a Pucki-öböl területén, to
vábbá egyéb vegyipari ásványinyersanyag-előfordulások;
d) számos egyéb nem érces ásványelőfor
dulás az ország különböző területein.
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Az elm últ 10 év folyam án az ország terü le 
tén jelentős m ennyiségű vízföldtani és m érnökgeológiai k u tatá st h a jto ttu n k végre, am elynek
eredm ényeként sok tájegység vízföldtani viszo
nyait tanulm ányoztuk, m egoldottuk a vízellátás
kérdését és m egállapítottuk a különböző talajok
tulajdonságát és alkalm asságát számos város és
ipari vállalat építkezési céljaira.
A m élybeli földtani felépítés szeizmikus
m egkutatottságának az 1 km 2 perspektivikus te 
rü le tre eső szeizm ikus szelvény-km -ben kifeje
zett tényezője 1972. év végén az egész ország
vonatkozásában 0,52, a K árpátok terü letére
0,51, a K árpátok előtéri süllyedőkére 0,82 és a
Lengyel-alföld te rü le té re 0,50 volt.
A földtani és geofizikai kutatások, vala
m int az ásványinyersanyag-kutatások során a
földtani szolgálatnak jelentős nehézségei is vol
tak az igen bonyolult felszínközeli és m élybeli
felépítés m iatt. Lengyelország terü leté n a föld
tan i felépítésben képviselve van az orogén moz
gásoknak Közép- és N yugat-E urópában ism ert
valam ennyi fázisa. Lengyelországban k im u tat
ták a tektonikai deform ációk csaknem vala
m ennyi ism ert típusát. Az ország területének
nagy részén közvetlen kutatással nem hozzá
férhetők a szálban álló képződm ények, mivel
kainozoós üledéktakaró b o rítja őket; az üledé
kek közül különösen bonyolult felépítésűek a
negyedidőszaki postglaciális üledékek.
A végrehajtott regionális kutatások ered
m ényeként az üledéktakaró egyes összletem ek
számos rétegtani, üledékföldtani és ősföldrajzi
kérdését tisztáztuk. Jelentősen előrehaladt az
alaphegység kristályos és m etam orf kőzeteinek
tanulm ányozása olyan területeken, ahol fúrással
hozzáférhető m élységekben települnek.
Az így n y e rt gazdag k u tatási anyag kiérté
kelése lehetővé te tte a lengyel geológusok szá
m ára, hogy nagyszám ú tudom ányos m űvet te 
gyenek közzé, am elyek nagy érdeklődésre és
elism erésre találtak E urópában és világszerte a
földtani szakem berek körében. A lengyel geoló
gusok, következtetéseiket azokra a földtani és
nyersanyagkutatási adatokra alapozva, am elye
ket a F öldtani Á llandó Bizottság kezdem énye
zésére vagy javaslatai alapján h a jto tta k végre,
sikeresen vettek részt E urópa és a KG ST-országok számos áttekintő földtani térképének szer
kesztésében.
G yakorlati szem pontból a földtani k u tatá 
sok eredm ényei fontos szerepet játszottak az
ásványinyersanyag-előfordulások elhelyezkedé
sével kapcsolatos törvényszerűségek k im u tatá
sában, az egyes kőzetösszletek perspektíváinak

értékelésében különböző földtani tájegységek
ben és az ásványkutatás legfontosabb irán y ai
nak m eghatározásában. V égeredm ényként a kö
vetkező nagy feltárásokhoz vezettek:
— az új lju b lin i szénm edence kim u tatásá
hoz a karbonkorú-képződm ények felső
produktív összletében viszonylag sekély
településű m űreérdem es előfordulások
kal;
— üledékes, rétegekhez k ö tö tt rézérc-elő
fordulások kim utatásához a Szudéták
előtti te rü le t zechsteini form ációinak
alsó részében;
— kálisó-előfordulásokat tartalm azó terü le 
tek kim utatásához a zechstein evaporitos
képződm ényeiben a B alti-tenger p a rt
ján, továbbá számos sószerkezet kim u ta
tásához a felsőperm m edence középső
részében;
— regionális földgáztárolás m egállapításá
hoz a K árpátok előterének harm adidő
szaki, ill. kőolaj—földgáztárolás kim u ta
tásához mezozoós képződm ényeiben, a
zechsteini karbonátos képződm ényekben
a kőolaj—földgáz- és az alsóperm üledé
kekben a gáztárolás m egállapításához a
Lengyel-alföldön.
A lengyel földtani szolgálat szem pontjából
különösen nagy jelentősége van annak, hogy in
tézm ényei és szakem berei részt vesznek a föld
tan n al kapcsolatos m ódszertani, m űszaki és gaz
dasági vonatkozású tudom ányos és m űszaki k u 
tatásokban, továbbá, hogy a fenti kutatások
eredm ényeit a gyakorlatban felhasználhatják.
E m unkák során részletes elem zésnek v e t
tük alá az ország egyes terü lete in az üledékek
rétegződésével, tektonikájával, litológiai és fáciesbeli összetételével, v alam in t a kőolaj—föld
gáztárolással kapcsolatosan összegyűjtött gazdag
anyagot, m eghatároztuk a szénhidrogénkutatás
perspektíváit és legfontosabb irányait, és rend
szeres időközönként elvégeztük az olaj—földgáz
perspektíva m ennyiségi ú jraértékelését. A
K G ST-együttm űködés révén az összefoglaló
adatok összehasonlítása több ország hasonló
adataival elősegítette a különböző földtani tö r
vényszerűségek m egalapozottabb k im u tatását és
lehetővé te tte a kőolaj- és földgázkutatások
m ódszertanának jelentős tökéletesítését. Az em 
líte tt kutatások tem a tik á ja felöleli a m ély- és
ultram élyszintek kom plex földtani-geofizikai
vizsgálatát is az ásványinyersanyag-előfordulások k u tatási perspektíváinak értékelése céljá
ból, továbbá a B alti-tenger selfterületének k u ta 
tási problém áit.
Földtani szolgálatunk szem pontjából nem
kevésbé jelentősek azok a kutatások, am elyek
a szilárd ásványi előfordulások tudom ányos elő
rejelzéséhez a tudom ányos alapok kidolgozásá
val, az ásványinyersanyag-előfordulások elhe
lyezkedési törvényszerűségeit tükröző térképek
és prognózistérképek szerkesztési elveinek és
m ódszereinek kidolgozásával függnek össze,
különböző típ u sú földtani felépítésű terü letek
vonatkozásában. Az egyes országokban rendel
kezésre álló gazdag tapasztalat felhasználása és
m ódszertani kézikönyvek alakjában való közzé

tétele lehetővé teszi a nyersanyagbázis, főként
a színes- és feketefém ek és a legfontosabb nem 
ér ces ásványok készletfejlesztésére irányuló erő
feszítések hatékonyságának növelését.
A bizottság által kidolgozott elvek és javas
latok szerint hazánkban jelentős m értékben fo
kozódtak a földtani térképezéssel kapcsolatos
m unkák. Ezek célja az, hogy különböző földtani
térképek alakjában m egterem tsük az egységes
tudom ányos alapot a további nyersanyagkutaátshoz. Sok lengyel geológus részt v e tt a „K ár
p át—B alkán—K aukázus”-i öv földtani és m etallogeniai térképeinek szerkesztésében, továbbá a
földtani térképezésre vonatkozó m ódszertani ú t
m utató elkészítésében és kiadásában. A földtani
térképezés fokozottabb fejlődését jelentősen be
folyásolja az országban m egvalósítandó nagy
volum enű ipari, hidrotechnikai, ú t- és kom m u
nális építkezés.
A LNK földtani szolgálata továbbra is aktí
van vesz részt a szilárd ásványi nyersanyagku
tatási, valam int hidrogeológiai és m érnökgeoló
giai, geofizikai, fúró-, bányakutató és laborató
rium i berendezések tökéletesítésében, ill. fej
lesztésében.
A bizottság m unkatervében szereplő számos
feladatnál és tém ánál földtani k utatási és m ű
szaki osztályaink jelentős eredm ényeket értek
el, am i abban ny ilv án u lt meg, hogy új m űszerés berendezés típusokat dolgoztunk ki, ill. m eg
lévő típusokat tökéletesítettünk. Ezeknek a
földtani k u tatás gyakorlatában tö rté n t beveze
tése pozitív irányban befolyásolta a nyerhető
földtani és geofizikai inform áció m ennyiségét.
Ennek eredm ényeként a földtani szolgálatnak
m a m á r m ódjában áll, hogy m unkaeredm ényei
nek geológiai dokum entációját m agasabb szín
vonalon készítse el, főként a vizsgált rétegsorok
teljesebb és m egbízhatóbb m egvilágításával. A
földtani inform áció m inősége elsősorban a kő
szén-, fém ére- és vegyi ásványinyersanyagelőfordulások ku tatásán ál jav u lt jelentős m ér
tékben, gyém ántkoronás fúrás és egységesített
kettősfalú m agcsövek alkalm azása révén.
A geofizikai kutatóm ódszereket az elm últ
időszakban oly m ódon tökéletesítettük, hogy az
oszcillográfos regisztrálású szeizmikus m űszere
két m ágneses regisztrálású berendezésekkel cse
réltü k fel, és analóg átalakítókat vezettünk be.
A szeizm ikus k u tatás korszerűsítése jelenleg
abban áll, hogy fokozatosan vezetjük be a digi
tális átalakítókat, m ajd az összes analóg beren
dezést új digitális regisztrálású m űszerekkel
cseréljük ki. Lengyel konstruktőrök és geofizi
kusok jóm inőségű m agnetotellurikus és geoelektrom os berendezéseket, v alam in t egyéb m ű
szerfajták at alakítottak ki a geofizikai kutatás
céljaira. Jelentős sikereket é rtü n k el korszerű
geofizikai fúrólyukm űszerek és tartozékok ki
alakításánál; ezek param étereinél figyelem be
v e ttü k a bizottság által kidolgozott szabványosí
tási követelm ényeket és biztosítottuk kis á t
m érőjű fúrásokban való alkalm azásuk lehető
ségét.
N agy figyelm et szentelünk a különböző
földtani és geofizikai adatok szám ítógépes fel
dolgozásának és átalakításának bevzeetésére. Az
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e téren elért eredm ények m ellett sok nehézség
és hiányosság is felm erült. Többek között fi
gyelem re m éltó a szám ítógépes technika új,
szeizmikus feldolgozásra alkalm as típusainak
kidolgozásában m utatkozó késedelem , am i fé
kezi a szeizmikus kutatás korszerűsítését, és arra
kényszerít, hogy az em lített m űszaki eszközöket
kapitalista országokból szerezzük be. T ekintet
tel a lengyelországi felszínközeli és m élybeli
földtani felépítés erősen bonyolult voltára, en 
nek a kérdésnek igen nagy jelentősége van.
Meg kell jegyeznünk, hogy geológusaink és
közgazdászaink aktívan vesznek részt a bizottság
m unkatervében szereplő földtani k utatási és ásványinyersanyag-gazdasági tém ák kidolgozásá
ban. Számos problém a azonban m ind a mai
napig nincs kellőképpen tisztázva, am i bizonyos
fokú nehézségeket idéz elő a földtani kutatások
gazdasági aspektusainak és eredm ényeinek
becslésénél. Az elm ondottak alapján az a követ
keztetés vonható le, hogy a bizottság m unka
terveiben célszerű a gazdasági tem atik át m aga
sabb szin tre emelni.
Figyelem be véve azt a pozitív hatást, am e
lyet a bizottság tevékenysége gyakorolt a len
gyel földtani szolgálat legfontosabb feladatainak
m egoldására az elm últ tízéves időszakban, to 
vábbá, hazánk gazdasági és társadalm i fejlesz
tési terveiből származó bonyolult problém ákat,
a lengyel geológia legfontosabb felad atait a kö
zeljövőre az alábbiak szerint fogalm azhatjuk
meg.
1. Az ország földtani felépítésének és a
B alti-tenger lengyel részének kom plex k u ta tá 
sával kapcsolatos m unka folytatása az ásványinyersanyag-bázis perspektíváinak teljesebb m eg
ism erése és a további tevékenység irányainak
m eghatározása céljából.
2. Nagy kőolaj előfordulások feltárási lehe
tőségeinek m egvizsgálása, az egyes földtani fo r
mációk gáztárolási perspektíváinak tisztázásával
kapcsolatos kutatások folytatása, új gáz- és
kőolaj-előfordulások felderítő és részletes k u ta 
tása.
3. Réz-, ólom- és cinkérc-előfordulások k u 
tatásának, valam int m ás színesfém -előfordulá
sok kutatásának folytatása az ism ert és új p e r
spektivikus terü letek en és form ációkban.
4. Űj vasérc-előfordulások perspektíváinak
tisztázásával kapcsolatos kutatások folytatása,
valam int ism ert vasérc-előfordulások kutatása.
5. R itkaföldfém - és radioaktívelem -felhalmozódások perspektíváinak tisztázása és fel
derítő kutatása.
6. Új kálisó-előfordulások és új kősó-elő
fordulások kutatása, valam int új, kism élységben települő barnaszén-előfordulások kutatása
energiaellátás szem pontjából szegény terü lete 
ken.
7. S zénterületek k u tatása ism ert szénm edenoékben, ezen belül új kokszolható szénelő
fordulások kutatása, valam int új, kis m élység
ben települő barnaszén-előfordulások kutatása
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energiaellátás szem pontjából szegény terü le 
teken.
8. Űj nem érces ásvány előfordulások fel
derítő és részletes k u tatása a felhasználási te rü 
letek közelében a vegyipar, a kohászat és az
építőanyagipar szám ára.
9. A különböző építkezésekhez a m érnökgeológiai körülm ények és talajm inőség m egha
tározásával kapcsolatos kutatások folytatása a
szükségletnek m egfelelő m értékben, a népgaz
dasági fejlesztési terveknek m egfelelően.
10. A hidrogeológiai kutatások folytatása a
népgazdasági igényeknek m egfelelő m értékben.
11. Á sványvízforrások kutatásának folyta
tása balneológiái, ásványi nyersanyagok kinye
rése, valam int term álvízkutatás (hőenergia nye
rése) céljából.
12. E gyüttm űködés és kutatásfejlesztés a
nyersanyagelőfordulások optim ális kiterm elése,
a nyersanyagkutatás technikájának és technoló
giájának tökéletesítése, az ásványinyersanyag
készletek kiterm elésének, feldolgozásának és
kom plex felhasználásának tökéletesítése, továb
bá az aktív környezetvédelem érdekében, külö
nös tek in tettel a m élybeli kincsek racionális"
hasznosítására és a föld a la tti vizek védelm ére
az érdekelt hatóságokkal és intézm ényekkel,
valam int más országok földtani szolgálataival.
13. E gyüttm űködés az érdekelt hatóságok
kal és intézm ényekkel, valam int m ás országok
földtani szolgálataival, azoknak a kutatásoknak
a fejlesztése terén, am elyek célja az új, ill. je 
lenlegi k u tatási m ódszertan, m űszaki eszközök,
technológia, szervezés és közgazdaságtan beve
zetése, ill. tökéletesítése, a kutatások m űszaki
és gazdasági m utatóinak és hatásfokának foko
zása, továbbá együttm űködés az ipar és az épí
tés különböző ágazataiban az ism ert ásványi
nyersanyagok felhasználásának kiterjesztésére
és új ásványinyersanyag-fajták előfordulásainak
felkutatására.
Az ásványinyersanyag-bázis jelentős m ére
tei és annak a lengyel népgazdaság fejlesztési
tervei által előirányzott növelése az elkövetke
zendő évekre és nagy tá v la tra a rra utalnak,
hogy a földtani tevékenység kérdései a továb
biakban is fontos helyet fognak elfoglalni h a
zánk gazdasági életében. E tevékenység gaz
dasági hatásfoka sok tényezőtől függ. A legfon
tosabb folyam atok állandó optim alizálása és
helyes irányának m eghatározása képezi a föld
ta n i tudom ányos kutatóintézm ények és az ipari
földtani intézm ények m űszaki szem élyzetének
legfontosabb feladatait.
M egvannak m indazok a legfontosabb elő
feltételek, am elyek alapján m eg lehetünk győ
ződve arról, hogy a lengyel földtani szolgálat
legfontosabb feladatainak m egoldását az eddi
ginél m ég nagyobb m értékben fogja elősegíteni
a KGST-országok földtani szolgálataival a
Földtani Állandó Bizottság keretében m egvaló
sítandó hatékony együttm űködés.

A z 1960 óta eltelt időszak földtani tevékenységére jellem ző néhány m utatót
az alábbiakban adjuk:

1. A földtani kutatáso k költségei m ill. zloti
2. Szeizm ikus kutatás, szelvény-km
3. F úrási m u nka volum ene, ezer fm
ebből: nagym élységű fúrás, ezer fm
4. Á sványinyersanyag-term elés m ill. tonna

1960

1965

1970

1972

946
3614
528
129
200

2167
7328
723
298
324

3475
12 490
780
508
412

4129
9475
814
468
478

E nnek eredm ényeként a m élyszerkezet földtani m egkutatottságának m értéke,
a p erspektivikus terület 1 krrv-re eső fúrási m -teljesítm én yb en kifejezve,
az alábbiak szerint növekedett:

Á tlagban a LNK egész terü letén
eb b ő l:
K árpátok
K árpátok előtéri süllyedéke
Lengyel-alföld

1960

1965

1970

1972

2,8

6,8

17,0

20,9

19,5
20,5
0,4

33,4
50,9
1,5

50,9
84,9
9,5

63,7
92,7
12,5
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