
A Szovjetunió geológiai szervezete munkájának 
fontosabb eredményei a KGST-tagországok 

földtani együttműködése jegyében eltelt 10 esztendő alatt
írta : V. Jarmoljuk

a Szovjetunió földtani miniszterhelyettese, 
a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa

Az 1963— 1973 közötti éveket a szocialista 
közösséghez tartozó országok ásványi nyers
anyagbázisának fejlesztését célzó rendkívül ha
tékony és eredményes együttműködés fémjelzi.

A legfontosabb ásványi nyersanyagfajták 
vonatkozásában felm erülő és fokozatosan nö
vekvő igények biztosításának problémája, külö
nösen pedig a  tüzelőanyag-igények kielégítése 
kiemelkedő helyet foglal el azok között a  nép- 
gazdasági feladatok között, am elyeket a  KGST- 
tagországok közösen oldanak meg. Ennek a  fel
adatnak a megoldása nagy jelentőségű a testvéri 
országok ipara és mezőgazdasága gyorsított fej
lesztésének biztosítása szempontjából, valam int 
az energiahordozó-mérleg szerkezetének meg
javítása és a társadalm i term elés hatékonyságá
nak lényeges növelése szempontjából.

A KGST-tagországok ásványi nyersanyag- 
bázisa az elm últ 10 évben jelentősen megnöve
kedett. Ezekben az években sok igen fontos 
nyersanyaglelőhelyet tártak  fel, am elyek m űve
lésbe állítása a hazai bányászat, energetika, 
kohászat és vegyipar további gyors ütem ű fej
lődését fogja előmozdítani. Az elért sikereket a 
föld mélyén rejlő kincsek tervszerű és céltuda
tos vizsgálata, a földtudományok széles körű 
felhasználása, valam int a nyersanyagkutatási 
módszerek és technika tökéletesítése nélkül le
hetetlen lett volna elérni.

Az 1963-ban létrehozott Földtani Állandó 
Bizottság valam ennyi KGST-tagországban je
lentősen hozzájárult a  gyakorlati és tudományos 
célú földtani kutatás sikeres fejlesztéséhez. Az 
elmúlt 10 esztendőben a KGST-országok föld
tani szolgálatai komoly sikereket értek el azok
nak az erőfeszítéseknek koordinálásában, ame
lyek a szocialista tábor hatalm as nyersanyag- 
potenciáljának m egterem tésére, a tudományos 
eredm ények gyakorlati alkalmazására, továbbá 
világszínvonalú nyersanyagkutató technika kö
zös kifejlesztésére irányulnak.

Az elm últ 10 év folyam án a szovjet geoló
gusok erőfeszítései révén országunkban lénye
gesen javult az ipari és mezőgazdasági term elés 
ásványi nyersanyagbázisa; művelésbe állításra 
előkészítettek újabb olyan nyersanyaglelőhelye
ket, amelyek a  népgazdaság igényeit és a hon
védelem szükségleteit biztosítják. A szovjet 
geológusok sikerei a párt és a  szovjet korm ány 
által tanúsíto tt nagy figyelemnek köszönhetően 
voltak elérhetők. A Szovjetunió Kommunista 
P ártja  XXIII. és XXIV. kongresszusain hozott 
határozatok — amelyek szerint gyorsított ütem 
ben kell fejleszteni a  gyakorlati célú földtani 
kutatást az iparosított körzetekben és az ország

keleti térségeiben, s tovább kell szélesíteni az 
ásványi nyersanyagok elterjedési törvényszerű
ségeinek kim utatását célzó tudományos ku tatá
sokat —- elősegítették a geológusoknak a legfon
tosabb kutatási objektumok területén k ife jte tt 
erőfeszítései koncentrálását, továbbá előmozdí
tották a földtani kutatás m űszerparkjának fel
újítását, valam int az egyes földtani tájegységek 
vizsgálatához való tervszerű, tudományosan 
megalapozott megközelítési módok alkalmazá
sát. Ma m ár a korábbiakhoz képest jóval na
gyobb teljességgel, a földtani információ mély
reható tudományos elemzése alapján határozzák 
meg a nyersanyagok teleptani törvényszerűsé
geit, készítik el rem énybeli készleteik prognó
zisait. A tudományosan megalapozott prognózi
sok lényegében m ár alapjává váltak a gyakor
lati célú földtani kutatás tervezésének. Az 
elméleti kutatásoknak a gyakorlattal való szoros 
kapcsolata a mai gyakorlati célú földtani ku ta
tás jellemző sajátossága a Szovjetunióban. 
Geológusaink joggal büszkék arra, hogy a szov
jet geológiai kutatásban m egszüntették az el
m élet elszakadását a gyakorlattól.

A Szovjetunóban az elm últ években jelen
tősen megnőtt az országterület földtani felvétel
lel való lefedettsége. A tervszerű földtani fel
vételi m unkák eredm ényeképpen az országban 
nem m aradt feltérképezetlen terület, közepes és 
nagy m éretarányú földtani térképek pedig ak
kora területrő l készültek, amely a korábban 
részletesen vizsgált területnek több, m int a 
kétszeresét teszi ki. A Szovjetunióban földtani 
rendeltetésű térképek egész kom plexum át adták 
ki: elsősorban általános földtani térképeket, a 
kristályos alaphegységet ábrázoló térképeket, 
alaphegységet ábrázoló térképeket, szerkezet
földtani, vízföldtani és vízkémiai, geomorfoló
giai térképeket, továbbá metallogeniai, prog
nózis és egyéb típusú térképeket. 1973-ban 
lezárult a  „Szovjetunió földtana” és a „Szovjet
unió vízföldtana” című sokkötetes, összefoglaló 
m unkák kiadása.

Annak eredményeképpen, hogy nagy volu
menben végeztünk komplex földtani—geofizikai 
célkutatást, beleértve a  nagyszabású alapfúrási 
program ot is, az elm últ 10 évben a Szovjet
unióban nagy kőolaj- és földgázlelőhelyeket 
tá rtak  fél és ku tattak  meg, újabb reménybeli 
szénhidrogéntároló területeket m utattak  ki. 
Óriási népgazdasági jelentősége van a rendkívül 
gazdag szénhidrogén-lelőhelyek feltárásának a 
Tyum eni-területen és Nyugat-Szibéria egyéb 
körzeteiben. Ebben a térségben rövid idő alatt 
több, m int 60 kőolajlelőhelyet ku tattunk  meg,
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ezen belül a maga ném ében páratlan  szamotlori 
lelőhelyet. Művelésbe állításra előkészítettünk 
több, m int 50 földgázlelőhelyet, ezek között 
van az óriási m éretű  Urengoj elnevezésű és 
egyéb lelőhelyek is. A N yugat-Szibériában 
m egkutatott szénhidrogénvagyon lehetővé teszi, 
hogy ott a Szovjetunió Kom m unista P ártja  
XXIV. kongresszusának irányelvei alapján a 
kőolajterm elést 1975-ben 120— 125 millió ton
nára  emeljék. A földgáztermelés kb. 50 m illiárd 
köbméter. A Szovjetunió sa já t szénhidrogén- 
szükségleteinek biztosítása m ellett jelentős m ér
tékben exportál kőolajat és földgázt, m indenek
előtt a KGST-tagországokba. Ugyanakkor a 
KGST-országok résztvesznek a szénhidrogén
termelő és -feldolgozó vállalatok építésének és 
bővítésének finanszírozásában. M egállapodást 
kötöttünk Csehszlovákiával és az NDK-val to
vábbi szénhidrogén-term előkapacitások létreho
zásáról a Szovjetunió területén. Sokoldalú meg
állapodást írtunk  alá arról; hogy a Szovjetunió
ban a szocialista országok közreműködésével 
újabb vegyipari nyersanyagterm elői kapacitá
sokat létesítünk.

A szilárdnyersanyag-kutató m unkák meg
különböztető sajátossága volt a  Szovjetunióban 
az elm últ 10 esztendőben és különösen a  folyó 
5 éves tervben az a körülm ény, hogy a ku tató 
munkák az ország keleti körzeteiben nagym ér
tékben kiszélesedtek. Ezekben a körzetekben 
jelentős új nyersanyaglelőhelyeket m utattak  ki. 
A kanszk—acsinszki és a Kuznyec-medencében, 
a m egkutatott kőszénkészletek az elm últ idő
szakban 3,8-, ili. 2-szeresükre növekedtek. Ha
sonló eredm ényeket értünk  el Kazahsztánban 
az Ekibasztuz- és a Karaganda-medencében.

A vasérckészletek elsősorban a K rivojrogi- 
medencében, a Kurszki Mágneses Anomália te 
rületén lévő lelőhelyeken és Kelet-Szibériában, 
valam int Kazahsztán néhány körzetében gyara
podtak. A Kuszki Mágneses Anomália területén  
(KMA) a m ár korábban m egkutatott lebegyinói, 
m ihajlovi és egyéb lelőhelyek m ellett m űvelésre 
készítettük elő a  korolkovi nagym éretű új elő
fordulást és egyéb lelőhelyeket is. A KMA 
kiváló minőségű ipari é rtékű  vasérckészletei 
jelenleg m eghaladják a 17 m illiárd tonnát. I tt 
megbízható bázis létesült nagym éretű bányá
szati és dúsító kom binátok létesítéséhez, olyan 
gigantikus m éretű kohászati létesítm ények szá
mára, m int a  novolipecki és a novotulai kohá
szati művek. A KMA terü letén  lévő előfordu
lások bázisán a KGST-tagországok erőfeszítései 
révén olyan kohászati m űvek létesítését vettük 
tervbe, melyek term ékei a  testvéri országok 
népgazdasági igényeit is ki fogják elégíteni.

Az elm últ években a  Szovjetunióban szá
mos színes- és nem esfém -előfordulást ku tattak  
meg, különösen jelentősek ezek közül a Noril- 
szki-körzetben lévő, a maga nemében páratlan  
réz-nikkel lelőhely, a m uruntaui aranyérc-lelő- 
hely és a szarilahi arany—antimon-előfordulás. 
Jelentősen bővültek az ólom- és cinkérc-pers- 
pektívák Kazahsztánban, m egkutatták a maga 
nemében páratlan  udokani rézlelőhelyet Kelet- 
Szibériában és sok m ás előfordulást is. A nagy
m éretű és kedvező adottságokkal rendelkező

előfordulások részaránya országunk nyersanyag- 
m érlegében jelentősen megnőtt.

A szovjet geológusok nagy figyelmet fordí
to ttak  a nemfémes ásványinyersanyag-készletek 
növelésére; term éskén, fluorit, krizotil-azbeszt, 
apatit, foszforit, kálisó és építőanyag-lelőhelyek 
kutatására. Az elm últ években részletesen meg
ku tatták  az észtországi toolszi foszforit-lelőhe- 
lyet, valam int a M urmansz terü letén  lévő koas- 
vini apatitlelőhelyet. Csak a koasvini lelőhely 
terü letén  több, m int 500 millió tonna nyers
anyagot tártak  fel, am ely m űtrágyagyártásra 
használható. A kingiszepi foszforit- és a  szoli- 
gori kálisó-előfordulásokat m áris hasznosítják a 
szocialista közösség országai, a kiem bájai 
azbesztelőfordulás bázisán pedig egy nagy bá
nyászati dúsítóm ű építését tervezik.

Az elm últ 10 esztendőben a Szovjetunióban 
összesen több, m int 1000 igen fontos nyers
anyaglelőhelyet tá rtak  fel és ku tattak  meg rész
letesen, melyek jelentős részének nagy a nép- 
gazdasági értéke. Az ilyen eredm ények alapján 
új nyersanyagfel dolgozó-bázisok m egterem tését 
tervezzük a  fekete- és színesfémkohászatban, a 
kőolaj- és gáziparban, a gyém ántbányászatban 
és a vegyipari nyersanyagbányászatban. Ha
zánk ma m ár nemcsak saját igényeit tud ja  ki
elégíteni, hanem  jelenleg a világ legnagyobb 
nyersanyag-exportőre, amely több, m int 50 or
szágba szállít ásványi nyersanyagot, ill. annak 
feldolgozási term ékeit.

Ezekben az években sok figyelmet fordítot
tunk a mélységi vízkészletek feltárására mező- 
gazdasági, városi, közművi és ipari vízellátási, 
valam int egészségügyi és üdülési célokra való 
felhasználás érdekében. Csupán az elm últ 5 év 
a la tt annyi felszínalatti édesvízkészletet tártunk  
fel, amelyből közel 7,5 millió köbm éter vizet 
lehet naponta kiterm elni, ezen belül 2 millió 
köbm étert mezőgazdasági célokra.

Országunkban nagy figyelm et fordítanak a 
geofizikai, a fúró- és a bányászati kutatóm un
kák céljait szolgáló módszerek és technikai esz
közök tökéletesítésére, ill. új módszerek és esz
közök kifejlesztésére. Nagyszabású program 
megvalósítása van folyam atban a tudományos 
kutató- és tervezőm unkák területén; kifejlesz
te ttük  és megkezdtük a  legkülönfélébb fúróbe
rendezések és eszközök sorozatgyártását; javí
to ttuk  a fúrások lem élyítésének technológiáját. 
Nagy ütem ben folyik a gyém ántfúrás széles 
körű bevezetése a gyakorlatban; folyam atban 
van a fúróm unkálatok új, korszerű, nagy te l
jesítm ényű berendezésekkel való felújítása. A 
gyém ántfúrás volumene csak az elm últ 10 esz
tendőben m ajdnem  hétszeresére, 450 ezer folyó
m éterről 3,0 millió folyóm éterre nőtt.

Folyam atban van a geofizikai kutatás m ű
szerparkjának felú jítása a  számítástechnika 
alkalmazása alapján. Ezen a téren  a legfontosabb 
feladatok közé tartozik a  digitális szeizmikus 
berendezések kifejlesztése; valam int azok csat
lakoztatása a közepes teljesítm ényű M—222, 
BESZM—4 és Minszk—32 típusú számítógépek
hez; a szeizmikus adatok feldolgozására és ki
értékelésére szolgáló softw are-ek kidolgozása. 
Hasonló fejlesztések történ tek  a fúrásgeofizikai
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vizsgálatok és az elektromos kutatás területén 
is. Fokoztuk a  gravitációs és mágneses kutató- 
berendezések pontosságát és stabilitását. Széles 
körben alkalmazzuk a légi geofizikai módszere
ket és berendezéseket mágneses és radiológiai 
mérésekre. Vizsgálatok folynak a  légi elektro
mos kutatás és a légi gravitációs kutatás te rü 
letén is. Nukleáris geofizikai módszereket dol
goztunk ki és alkalmazunk széles körben a kő
zetek anyagi összetételének m egállapítására 
laboratórium okban és term észetes feltételek 
között. Módszereket és technikai eszközöket 
dolgoztunk ki és alkalm azunk a tengeri ku ta
tógeofizika területén, ezen belül szeizmoakusz- 
tikai berendezéseket; a halakra és egyéb tengeri 
élőszervezetekre veszélytelen, nem  robbantással 
működő szeizmikus rengéskeltőket; stabilizált 
gravim étereket; olyan fedélzeti műszereket, 
am elyek észleléseket végeznek, és azokat számí
tógépre viszik át; rádiógeodéziai rendszereket a  
koordináták m eghatározására nyílt tengeren stb.

A közeljövőben nagy feladatok várnak a 
szovjet geológusokra: m indenekelőtt az ország
ban folyó gyakorlati célú földtani kutatás gaz
dasági hatékonyságának lényeges növelése. A 
folyó 5 éves tervben jelentősen kiszélesítettük 
a lelőhelyek kutatását a bányavidékeken, vala
m int olyan körzetekben, am elyek ipari haszno
sításra közgazdasági szempontból a  legalkalm a
sabbak. A geológusok nagy e rő t fordítanak a  
m egkutatott nyersanyagkészlettel hiányosan el
láto tt vállalatok és körzetek ásványi nyers
anyagbázisának növelésére.

A  földtani kutatás mai szakaszában lénye
gesen nő a  tudományos kutatóintézetek szerepe. 
Előtérbe kerül a  jól megalapozott prognózisok 
kidolgozásának a feladata; elvárják  és megkö
vetelik, hogy helyesen jelöljék ki az elsődleges 
kutatási objektum okat és biztosítsák az ága
zatban a tudom ányos-technikai haladást. A 
m unkák gazdasági hatékonysága fokozásának 
fontos tényezője a  rem énybeli érctelepek és 
szénhidrogéntároló körzetek kijelölésének, ku 
tatásának és gazdasági értékelésének meggyor
sítása. Nő a közgazdasági kutatások szerepe a 
földtani ágazatban. A tudom ányos-technikai ha
ladást hatékony geofizikai műszerek, nagy te l
jesítm ényű fú ró- és bányagépek létrehozásával 
kötjük össze, ami a geológusmunka term elé
kenységének jelentős növekedését biztosítja.

Komoly figyelm et fordítunk a gyakorlati 
célú földtani kutatás szervezésére, az irányítás
szerkezet tökéletesítésére.

Ügy gondoljuk, hogy a Szovjetunió ásvá
nyi nyersanyagbázisa fejlesztése terén  álló fel
adatok valam ilyen m értékben a KGST-tagor- 
szágok földtani szolgálatai szám ára is ak tuáli
sak. Sok közös problémánk ju to tt kifejezésre a 
KGST Földtani Állandó Bizottságának m unka
tervében. Véleményünk szerint a  bizottság te 
vékenységének nagy pozitívum a a  bizottság 
nyú jto tta  lehetőség arra, hogy összefogjuk a 
tagországok erő it fontos földtani problém ák 
megoldásában, koordináljuk a közös kutatáso
kat, az egyes KGST-tagországok és az egész 
szocialista tábor népgazdasági érdekeinek és 
igényeinek szem előtt tartásával.

A bizottság keretében kidolgozott, a KGST- 
tagországok geológusainak tapasztalatait és 
eredm ényeit summázó ajánlásokat országaink 
gyakorlati célú földtani kutatásainál széles kör
ben alkalmazzák. A bizottságunk által végzett 
nagyszabású m unka a legfontosabb nyersanyag
lelőhelyek teleptani elrendeződési törvényszerű
ségeinek vizsgálatára és a  tagországok ásványi 
nyersanyaggal való ellátottsága elemzésére le
hetővé tette, hogy céltudatosabban szervezzük 
meg az országterületek földtani vizsgálatát, és 
fokozzuk a m unkát az újabb nyersanyagterüle
tek, lelőhelyek kim utatása szempontjából leg- 
perspektívikusabb területeken.

Felm érhetetlen a  KGST-tagországok együtt
működésének jelentősége a gyakorlati célú 
földtani vizsgálatok korszerű technikával való 
felszerelése vonalán.

A tagországok által, az egyes országokban 
a  földtani tudom ány és gyakorlat terén  elért 
legújabb eredm ények alapján kidolgozott fú
róberendezések, béléscsövek, fúróeszközök és 
geofizikai műszerek norm ál sora alapul szolgál 
a nagy hatékonyságú, világszínvonalú fúrási és 
geofizikai technika gyártásának megszervezé
séhez a KGST keretein belül.

Bizottságunk nagyarányú és hasznos m un
kát végez a KGST-tagországok együttm űködé
sének további elm élyítését és tökéletesítését, a 
szocialista gazdasági integráció k ialakítását cél
zó Komplex Program ban szereplő földtani cél
kitűzések megvalósításában. Az újabb, hatéko
nyabb együttm űködési form ák — az „In ter- 
morgeo” elnevezésű koordinációs központ lé tre 
hozása a KGST keretei között és az „Intergeo- 
technika” megszervezésére vonatkozó elfogadott 
határozat —  lehetővé teszik, hogy a  KGST- 
tagországok földtani szervezetei az együttm űkö
dés hatékonyságát minőségileg új alapokra he
lyezve fokozhassák. A KGST-tagországok össze
fogása a  tengerek és óceánok erőforrásainak 
vizsgálatában és a földtani kutatás gép- és 
m űszerparkjának felújításában, a szakosítás és 
kooperáció alapján, jó távlatokat ny it meg sok, 
országaink földtani szervezetei elő tt álló idő
szerű probléma minél gyorsabb ütem ű megol
dása számára.

Bizottságunk tevékenységében fontos irány
zatot jelent a  KGST-tagországoknak a Mongol 
Népköztársaság szám ára nyú jto tt testvéri segít
ség, am ellyel az ország iparának ásványi nyers
anyagbázisát terem thetik  meg. A bizottságunk 
keretében folyó földtani ku tatási tervek koor
dinációja a szocialista táborhoz tartozó orszá
gokban végzendő földtani kutatások továbbfej
lesztésével kapcsolatos, é letd iktálta  feladatokkal 
van összhangban.

Bizottságunk tevékenysége a  testvéri orszá
gok tapasztalatainak és vívm ányainak kölcsönös 
felhasználása megszervezésében előmozdítja az 
általuk gyárto tt földtani kutatóberendezések és 
-műszerek, valam int a KGST-tagországok ré
széről a  fejlődő országokban vállalt földtani 
kutatóm unkák versenyképességének növelését.

A szovjet delegáció nagyra értékeli a 
KGST Földtani Állandó Bizottság tevékenységét 
és m egállapítja, hogy a KGST-tagországok föld
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tan i szolgálatainak együttm űködése sikeresen 
fejlődik és tökéletesedik. Az elm últ 10 évben 
sok hasznosat te ttünk  valam ennyi KGST-hez 
tartozó szocialista ország számára, jó feltétele
ket terem tettünk  együttm űködésünk elm élyíté
séhez. A nagym éretű ásványi nyersanyag poten
ciál létrehozása fontos tényezője a  szocialista 
gazdasági rendszer további m egszilárdításának 
és védelmi ereje  növelésének.

A szocialista országok kom m unista- és 
m unkáspártjai vezetőinek jú liusi találkozóján 
(1973) m egvitatták a  Kom plex Program  meg
valósításának m enetét és a  KGST működésének 
további tökéletesítésével kapcsolatos kérdése
ket. Ezen a  találkozón m egerősítették, hogy a 
a KGST-tevékenység kérdéseinek továbbra is a 
szocialista országok kom m unista- és testvér
pártjai érdeklődésének középpontjában kell ma- 
radniok. Véleményünk szerint, am ikor a  KGST- 
tagországok földtani szervezetei az itt  hozott 
határozatot végrehajtják , tovább kell, hogy ja 

vítsák az együttm űködést a Kom plex Program  
földtani célkitűzéseinek realizálása terén; fokoz- 
niok kell a  figyelm et a földtani kutatás gazda
sági hatékonyságának növelésével kapcsolatos 
kérdésekre; töretlenebből kell összefogni az 
erőket a  tudom ányos kutatás területén, hogy 
biztosíthassuk a  tudom ányos-technikai haladást 
a földtanban, kiterjedtebben használhassuk a 
hatékonyabb együttm űködési form ákat, am elyek 
a  bonyolult földtani problém ák gyorsabb ütem ű 
megoldását, ezen belül a  földtani kutatás tech
nikai továbbfejelesztése kérdéseinek megoldá
sát előm ozdíthatják. Tervbe kell venni közös 
m unkákat a környezetvédelem  és a  föld mélyén 
rejlő kincsek ésszerű hasznosítása területén.

A tagországok együttm űködésének eddigi 
pozitív tapasztalataiból kiindulva a  bizottságban 
működő szovjet delegáció bízik abban, hogy 
sikeresen realizáljuk a  Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsához tartozó országok földtani 
szervezetére háruló feladatokat.
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