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A MÁFI Adattári Osztálya keretében működő Információs Csoportnak 
egyik feladata, hogy tájékoztató rendszerével összefogja a hagyományos módon 
beáramló szakirodalmi (folyóirat, könyv, előadás) információkat, és azokat 
olyan módon rendezze naprakész formába, hogy különböző szempontok 
szerint gyorsan és megbízhatóan használható legyen. (Azaz: mindenki csak 
az őt érdeklő tájékoztatást kapja meg, de azt lehetőleg hiánytalanul.) Erre 
a célra készült az információs számítógépi programrendszer.

A gépesítés természetesen nem jelent azonnali, anyagi előnyt, sőt, a 
kezdeti időkben éppen költségesebb, mint a hagyományos, kézi- és szellemi 
munkával készült tájékoztatás. A gépesítés előnyei csak több éves munka 
után válnak mérhetőkké. Ezek közül hármat emelünk ki:

— A gépesítés távlatilag jelentős emberi, szellemi munka megtakarítását 
jelenti. A válogatás, ellenőrzés, index-készítés gépesítésével sok munkaerő 
szabadul fel; ezt a géppel gazdaságosan (még) nem végeztethető folyamatokra 
— tárgyszavazás, címfordítás, annotáció — fordíthatjuk.

— Másik nagy előnye a pontosság. A programokba beépített gépi ellen
őrzés minden eddiginél nagyobb pontosságra kényszerít. Az így ellenőrzött 
anyagból készül a feldolgozó programok segítségével minden index, vagy 
egyéb összesítés. Ez kizárja a másolási hibákat.

— Végül, de nem utolsósorban: a gép a feldolgozott anyag olyan gyors 
és mély feltárását teszi lehetővé, ami emberi munkával soha nem lenne elérhető. 
Ez az előny közvetlenül nem mérhető, de jelentősége nem igényel külön 
magyarázatot.

A szakirodalmi anyag feldolgozása

Először is le kell írni a felismerésükhöz, azonosításukhoz szükséges ismer
tetőjegyeket: a szerzőt, a címet, a folyóirat címét, évfolyamát, kötetét. Az ún. 
címleírás szabályait szabvány rögzíti, ezért ezt a munkát földtani szakismeretek 
nélkül is lehet végezni. A tárgyszavazás már geológusi szakmunkát igényel. 
A megfelelő képzettségű tárgyszavazó áttanulmányozza a közleményt, és ki
választja azokat, a cikk tartalmát jellemző szavakat, amelyek segítségével az 
anyag téma szerint rendezhető lesz. E szavakat (deszkriptorokat) nem vá
laszthatja tetszése szerint, körük rögzített. A tárgyszavazás elengedhetetlen 
kelléke, e szavak gyűjteménye, a jól megszerkesztett tezaurusz.
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szűkült le. Részünkről — többek között — még mindig napjaink két leg
fontosabb energiahordozójának: a kőolajnak és az urániumnak szisztematikus 
kutatásában látjuk az ország perspektíváit és nehéz gazdasági helyzetéből 
való kiutat. (Az ismertetés jellegéből adódóan itt nem térünk ki az alapvető 
szociális, társadalmi, népélelmezési, közegészségügyi és az ezzel összefüggő 
vízellátási kérdésekre, a tudat átalakulásának szükségességére; ezeknek a prob
lémáknak a megoldása égető szükségszerűség, tiszteletben tartva az afrikai 
népek jó hagyományait és gondolkodásmódját; mindez az egyetemes emberiség 
ügye kellene, hogy legyen).

I. Nyugat-Afrika központi részének földtani felépítése

Mali legnagyobb része a tágabb értelemben vett Taoudenniti üledékgyűjtő 
medence kereteibe tartozik (a világ egyik legnagyobb geoszinklinoid üledék
gyűjtője, szerkezeti helyzete szineklízisnek értelmezhető) (1. ábra). A Taouden
niti szineklízis fejlődése a nyugat-afrikai kralon (a Gondwana szárazulat része) 
létrejöttével és szakaszos konszolidációjával hozható összefüggésbe, ez a folya
mat már a proterozóikum kezdetén (alsó prekambrium) megindult (,,ouzza- 
lien” orogenezis), majd a középső prekambriumban, az un. „ebumiai”  orogene- 
zis során teljesedett ki (1800—2000 millió év). Az eburniai orogenezis kép
viseli az utolsó klasszikus geoszinklinális-orogén ciklust ezen a területen, a 
későbbi transzgressziók már egy egyre merevebbé váló aljzaton és keretben 
zajlottak le (kratonon belüli és perikratonikus üledékgyűjtő karakter). A kraton 
szakaszos fejlődése vizsgálataink szerint összefüggésbe hozható a nagy orogén 
ciklusokkal, amelyekre a merev aljzat késve és más módon reagált. így a 
kraton ,,abszolút stabilitása’ ’ ugyancsak relatív, sőt egyes zónák mindvégig 
megőrizték mobil karakterüket (ennek a ténynek fontos ércföldtani kihatásai 
vannak).

A szakaszos kratonképződés elvéből kiindulva célszerűnek láttuk, hogy az alábbi 
periódusokat különböztessük meg:

1. Ős-kraton (az „ouzzalien” és az eburniai orogenezisektől az eokambriumig tartó 
állapot).

2 . Paleokraton (a prekaledóniai mozgásoktól a késői varisztida mozgásokig terjedő 
periódus).

3. Mezokraton (a késői varisztida és az iniciális alpi mozgások közti intervallum).
4. Neokraton (az alpi mozgások kihatásaként létrejött tektonikus átrendeződés, a 

konszolidáció legelőrehaladottabb állapota).
Az idézett orogén vagy orogeoid fázisok, valamint az azokat megelőző valódi, vagy 

geoszinklinoid üledékgyűjtőkben az alábbi képződményösszletek ismerhetők fel:
1. Középső prekambriumi, vagy annál idősebb kristályos alaphegység.
2. A mobil zónákban többször újrametamorfizált kristályos aljzat.
3 . Felső prekambriumi tengeri, partszegélyi és medenceképződmények (vastag

ságuk a mélymedencékben a 8000 métert is elérheti: homokkövek és mészkövek az epi- 
kontinentális talapzaton, sokszor szapropéles palák a medencékben).

4. A kambriumtól a felsőkarbonig terjedő tengeri üledékes sorozat, amelyet glaciális 
tillitképződmények választanak el az előbbi összlettől (peneplénesedés). Nem klasszikus 
üledékciklus az üledékgyűjtő jellege miatt, számos kis amplitúdójú regresszióval és 
transzgresszióval — pozitív, vagy negatív „szekvenciával” (sokszor erős fluviatilis 
hatással).

5. Az ún. „Continental intercalaire”  szárazföldi összlete, mint neve is utal rá: 
két tengeri összlet közé települ. Fluviatilis és fluviolakusztris törmelékes üledékek.

6 . Felsőkréta—középsőeocén tengeri összlet Mali keleti részén, az ún. „Sudáni- 
szorosban” ; lokális transzgresszió eredménye, amely a kristályos masszívumokat övező
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1. ábra. A Taoudenniti szineklízis nagyszerkezeti helyzete
1. A nyugat-afrikai kraton határa, 2 .  a Taoudenniti szineklízis elterjedése, 

3 .  az I. melléklet kivágata

Fig. 1. Position mégatectonique du synéclise de Taoudennit
1. Limite du eraton ouest-africain, 2 .  extension du synéclise de Taoudennit, 

3 .  découpage de l’Annexe I

nagy, szétlazulásos tektonikus árkok mentén hatolt előre a Tindouf-szineklízis felől a 
Guineai-öbölig.

7 . Ó- és új tercier szárazföldi üledékek, amelyek már a jelenlegi térszín alapvonásai
hoz igazodtak („Continental terminál”  =  befejező szárazföldi időszak).

8 . A negyedidőszak éghajlatjelző üledékei, amelyeknek vizsgálata fényt derített 
az európai eljegesedések és a Szahara éghajlati ingadozásainak kapcsolataira.

A kraton egészét, de különösen peremvidékét a felsőkarbon—permi idő
szakokban bázisos magmahatások érték, a dilatációs törések mentén, felte
hetően a Gondwana szárazulat dezintegrációjával összefüggésben (dolerit- 
magmatizmus).



5 0 2 Láng Gr.

A terület szerkezeti helyzetével kapcsolatos elképzeléseinket (valamint az 
ismert ásványi nyersanyaglelőhelyeket és indikációkat) az I. melléklet szem
lélteti.

II. Ismert nyersanyaglelőhelyek

1. Fémes elemek 

A )  U 1 e (1 é к e s c l ú s u  l á s o k

a) A trópusi mállást zónában helybenmaradt (reziduális) telejtek
Űj-kaledóniai vagy Conakry-i típusú Fe, Ni, Со és Cr dúsidásokat eddig 

még nem mutattak ki az ország területén, a déli (humid) klimatikus övezetben, 
ultrabázitok fedőjében azonban remény van feltárásukra.

Autochton lateritbauxit lencsék Bamako és Kita környékén (a vasútvonal
hoz közel) már régóta ismertek és ku tátották. Koruk feltehetően harmad- 
időszaki (hosszantartó trópusi mállás), a dolerittömzsökhöz, vagy az agvag- 
palarétegekhez kötött, kedvező térszíni helyzetben. A készlet nagy (a bauxit- 
problémát 1972-ben Ba lk ay  B. és csoportja tanulmányozta az UNIDO 
megbízásából). A bányanyitás rentabilitása erősen kétséges, nemrég timföld- 
gvár létesítésének gondolata is felmerült.

Allochton bauxittesteket a Niger folyó allúviuma zár magába Ségou város 
környékén, a készlet ismeretlen.

A ferralitikus talajszelvények jellegzetes szintje az oolitos—pizolitos 
mangán-vaskéreg; az idős tönkfelszíneken a készlet óriási, a fémtartalom 
azonban legfeljebb 15 — 20%, ezért csak artizanális kohósítása jöhet szóba.

b) A trópusi anyagszállítás során keletkezett dúsidások
Deluviális és alluviális aranytoriatok már évszázadok óta ismertek, a 

középkori Ghana és Mali birodalmak gazdagságának forrásai voltak, de a 
Niger vízrendszeréhez tartozó Fié, Sankarani, Felső-Baoulé és Dégou folyók 
hordalékából a lakosság még most is mos aranyat. Ugyancsak aranygazdag a 
Sénégal vízrendszeréhez tartozó Falémé folyó hordaléka.

Monacit- és ilmenittartalmú toriatokról is van tudomásunk (Szűts S. 
kutatásai), jelentőségüket azonban még nem ismerjük.

c) Epikontinentádis tengeri dúsidások üledékes kőzetekben (vas és mangán)
Sikata környékén, a vasútvonalhoz közel jelentős hematitos vasércdúsulás- 

ról tudunk, ez szingenetikus, epikontinentális érc az oxidativ zónában, a litorális 
fácies belső szegélyén. Készlete igen jelentős, 25 — 40% fém vastartalommal, a 
bányanyitás lehetőségeit most vizsgálják.

Mali nagy reménysége a gyarmati időszakban felfedezett, majd az utóbbi 
évek során újrakutatott Ansongo-i mangánérc (a nigeri és a felső-voltai határ 
mentén, az ország keleti részében). Az érctestek a felső prekambriumi epimeta- 
morf összletbe zárva, bonyolult szerkezeti helyzetben, talán tardiv biotit- 
gránit magmatizmussal összefüggésben találhatók. A készlet kb. 10 millió 
tonna lehet, 30 — 40% fémmangántartalommal. Kiaknázása csak az ún. ,,Lip- 
tako—Gourma” terv keretében megépülő vasútvonal révén lehetséges (Ouaga
dougou —T ambao—Niamey).
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d) Kémiai—biokémiai tengeri eredetű érctelepek
R é z .  Számottevő készletről nem tudunk, csak indikációkról, amelyeket 

még a gyarmati időszak végén a B.R.G.M. geológusai kutattak, elsősorban 
Nioro du Sahel város környékén, a fővárostól 600 km-re ÉNy-ra. Az ismert 
előfordulások (indikációk) genetikája tisztázatlan. Valószínűleg kedvezőbb a 
helyzet ugyanezen a területen, a szapropéles—reduktív palafáciesekben (manns- 
feldi vagy rhodéziai típus). Kutatását többször javasoltuk, anyagi okok miatt 
azonban még nem került rá sor. A Szenegál köztársasági (egyébként analóg) 
„Bakéi”  sorozatban az eredmények biztatók.

U r á n i u m .  A felső prekambriumi és felsőkarbon törmelékes üledékek 
urán- és feltehetően tóriumtartalmúak, mint arról kutatásaink során mi is 
meggyőződtünk. A dúsulás mértékét még hozzávetőleg sem ismerjük, ez a 
kutatási terület 1971. óta egv nyugatnémet vállalat koncessziója.

A már említett szapropéles—reduktív palák gamma-aktivitása ugyancsak 
számottevő, a jövőben — mint azonos genetikai csoportot — az üledékes 
(mannsfeldi típusú) rézzel együtt kellene vizsgálni. Az említett palák bitumene
sek, sokszor szénhidrogén nyomokkal (kőolaj anyakőzet lehetősége).

В )  M a g m á s  é r c t e l e p e k

a) A prekambriumi összlethez kapcsolódó ércesedés
Sajnálatos tény, hogy az eburniai (vagy az annál idősebb) orogenezisekhez 

kapcsolódó szinorogén konkordáns gránitok általában sterilek a nagymértékű 
lepusztulás miatt, az erózió az ércesedési szempontból egyébként is szegényebb 
konkáv batolit—lakkolit részeket kímélte csak meg. Ezeken a területeken kis 
jelentőségű ón és hypotermális aranyfeldúsulások ismeretesek.

Kedvezőbb a helyzet a poszttektonikus, diszkordáns gránitok esetében; 
egyes, az erózió által megkímélt plutón-részek pirit—kalcit—arany kvarc telé- 
reket tartalmaznak, amelyeket a hatvanas években szovjet kutatók tanulmá
nyoztak nagy részletességgel és sikerrel. Ilyen előfordulások vannak Farabana 
és Kéniaba vidékén, Nyugat-Maliban.

A periplutonikus gránitosodás ércföldtani vonatkozásai figyelemre méltók, 
pl. Bougouni mellett (lithium-pegmatitok), Kalana vidékén és Medinandi kör
nyékén (primer arany, Mali legfontosabb, újonnan megismert aranylelő
helye), de elsősorban a Timétrine hegységben, a szahari zónában, Bamakótól 
1500 km-re (mobil övezet). Ezen a vidéken mező- és epitermális ércesedés, 
valamint nefelinszienitekhez kapcsolódó karbonatittestek jelenléte is lehet
séges.

b) Doleritosodás és ércesedés
A doleritmagmatizmushoz kapcsolódó ércesedést 1970-ig csak sporadikus 

indikációknak tekintették, földtani térképezésünk során azonban bebizonyoso
dott, hogy a „dolerit”  gyűjtőnév egy egész sor szubvulkáni kőzetet foglal 
magába, amelyek időben és térben jól elkülöníthetők.* Az alapmagma diffe- 
renciátumainak pirometaszomatikus kontaktzónáiban (granodioritok, monzo- 
nitos mikrogránitok és monzonitok), karbonátos kőzetek határán klasszikus

* A kristályos —szemcsés szövetűek csiszolásra alkalmas díszítőkövek.
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zonalitást sikerült kimutatnunk (kassziterit—epidot, wollastonit —andradit, 
g ro s s z u lá r— magnetit—molibdenit—márvány), amelyek közül — eddigi isme
reteink szerint — egyedül a magnetit mennyisége számottevő (kb. 50 millió 
tonna felszíni érc, 50 — 60% fémvastartalommal, becslésünk szerint). Részletes 
kutatást — sajnos — nem végezhettünk, mivel feladatunk más irányú volt. 
Mind genetikai, mind gazdasági szempontból azonban ez az új felismerés 
figyelemre méltó, a vasútvonaltól való viszonylag nagy távolság ellenére (Nioro 
vidéke, kb 300 km). Feltehető, hogy ehhez a metallogenetikus folyamathoz 
kapcsolható egyes doleritek ,,porfíros jellegű” kalkojűrit impregnációja is.

Megemlítjük, hogy Mali más területén is mutattunk ki hasonló jellegű 
ércesedést, sőt epitermális ólom —cink teléreket is, ezeknek az előfordulásoknak 
azonban a fővárostól való nagy távolság (2000 km) miatt csak elvi jelentősé
ge van.

Addendum: a gyémántkutatás jelenlegi helyzete Maliban.
Bár a SO.NA.R.E.M. komoly erőfeszítéseket tett primer gyémántlelő- 

helvek kutatására, a feltárt kimberlit jellegű kőzetek sterileknek bizonvultak 
(Dél-Mali).

Alluviális gyémántelőfordulás és artizanális gyémántmosás a Falémé folyó 
torlataiban már régóta folyik: a leletek ritkák, a kövek kis méretűek és 
szennyezettek.

2. Nemfémes elemek 

A )  E v a p o  r í t o k

A mali Szaharában, a zárt depressziók kitöltésében jelentős evaporitfelhal- 
mozódások vannak, amelyek közül a Taoudenniti kősómendence a legjelentő
sebb. L á n g  G .  és S z ű t s  S . vizsgálatai és részletkutatásai szerint a készlet tete
mes (35 millió tonna kősó, 2 — 5 m mélységben és többszáz millió tonna egyéb 
evaporitásvány). Sajnos, a nagy távolság miatt (a Niger folyótól csaknem 
1000 km-re északra) a modern bányászat feltételei jelenleg még nem teremt
hetők meg, a hagyományos termelés azonban már évszázadok óta folyik. 1969- 
ben bebizonyosodott, hogy ezek az ún. ,,sebkha” -képződménvek a negyed
időszak klímaingadozásai során többször reaktivizálódott ultrasós artézi víz 
tevékenység és bepárlódás révén keletkeztek.

B )  F o s z f á t

A kelet-mali Adrar des Iforas prekambriumi masszívumot övező kréta— 
eocén tengeri üledéksort regresszív jellegű, geokémiai eredetű foszfátréteg 
zárja, a kb. 28 — 30% P20 5-tartalmú, 2 — 3 m vastag réteg gazdasági jelentősége 
nagy lenne, kedvezőbb földrajzi helyzetben. A készlet mintegy 50 millió 
tonna (R a d ie r , H . szerint), a felszín közelében. Újabban kimutatták, hogy a 
foszfátérc kolloidális urántartalma megközelíti a gazdaságosság szintjét, talán 
Bourem mellett (a Niger partján) a foszfát és az urán komplex dúsítását meg 
lehetne oldani.
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(7j B á r i u m ,  f l u o r

A periplutonikus magmatizmushoz kapcsolódó hidrotermális telérekben, 
de a doleritmagmatizmussal kapcsolatban is jelentős barit- és fluorittestek 
ismeretesek, amelyeknek kitermelése és exportja azonban messze a rentabilitás 
alsó határa alatt van (Felső-Baoulé folyó vidéke, Nioro du Sahel, Timétrine 
hegység).

3. Organikus anyagok

A )  K ő o l a j  k u t a t á s i  p e r s p e k t í v á k

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az eddigi kutatások sikertelensége elle
nére minden remény megvan arra, hogy — egyelőre még nem rentábilis — 
kőolaj-előfordulásokra bukkanjanak. A fenyegető energiaválság mindezt külö
nösen aktuálissá teszi, nem véletlen, hogv a nagv nvugat-európai és amerikai 
kőolajvállalatok (TEXACO, SHELL, ESSO stb.) már a hetvenes évek elején 
érdeklődtek a lehetséges kőolaj-előfordulások kutatása iránt, sőt a TEXACO 
megvásárolta a Niger folyótól északra elterülő vidék (Azaouad és Taoudenniti 
medence) kutatási jogát is. A munkálatokat tudomásunk szerint már meg
kezdték (légimágneses és gravimetrikus újraértékelés, nagvszeizmika).

Le kell azonban szögeznünk, hogy a biztató jelek ellenére (hivatkozzunk 
itt az ENSZ—SO.NA.R.E.M. együttes akciójaként részvételünkkel mélyített 
taoudenniti szerkezetkutató fúrás eredményeire, amely ultrasós vizet és szén
dioxid gázt tárt fel), olyan közvetlen bizonyíték, amely Mali területén kőolaj 
jelenlétére utalna, jelenleg még nincsen.

A lehetséges kőolaj amjaközetek tekintetében, ismereteink szerint, az alábbi lehetősé
gek vannak:

—■ A szilur graptolitos palák — a Taoudenniti szineklízis keretein kívül — az ún. 
déli Tassili övezetben, az Adrar des Iforas masszívum — sajnos monoklinális — 
szerkezetében valószínű. A SO.NA.R.E.M. két, nagy mélységű etalonfúrása 
nem adott megnyugtató választ erre a kérdésre.

— A kambriumi, kratonon belüli, Nara —Nioro vidéki üledékgyűjtő mélyfáciesei 
bitumenesek, a reduktív összlet vastagsága 500—1000 m lehet.

— A felső prekambriumi nem metamorf összlet egyes, a felszínen levő bitumenes 
mészkövei a kromatográfiai vizsgálatok szerint szénhidrogén nyomokat is tar
talmaznak (Villemtjr, J. R. szerint).

— Leginkább biztatóak a felső prekambriumi mélymedencék olyan zónái, ahol a 
süllyedés mértéke az üledékképződésnél nagyobb volt és így a hátak mögött 
reduktív közeg alakulhatott ki. Ilyen reménybeli területek a Taoudennit-i, az 
Azaouad-i, a Nara-i, a Gourma-i és esetleg a Mopti-i mélymedencék. Mindez 
természetesen csak feltételezés, amelyet néhány geoelektromos szelvény látszik 
igazolni. Amennyiben a Taoudennit-i TEXACO kutatások feltételezésünket 
igazolják, tudomásunk szerint a világ legidősebb kőolaj anyakőzetét fogják 
kimutatni.

Nem hallgathatjuk el a kraton többszöri szétlazulásával kapcsolatos negatívumot 
és az azt kísérő doleritmagmatizmust, amely reményeinket korlátozza.

A kőolajcsapdák vonatkozásában ugyancsak feltételezésekre szorítkozha
tunk. Zárt szerkezetek — figyelembe véve a terület kraton karakterét — csak 
a felső prekambriumi mélymedencék lehetnek, amelyeknek szárnyain sztra- 
tigráfiai kőolajcsapdák kimutatására van remény. Ilyen szerkezet a Taouden-
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niti mély medence és a Nara-i medence szárnyain képzelhető el, ez utóbbi még 
nem koncessziós terület , ezért előkutatása nemzeti erőforrásokból is megoldható 
lenne (1972-végi állapot).

B ) K ő s z é n

A karbon időszaki rétegek nagy elterjedtségének ellenére feketekőszén
nyomokkal még nem találkoztunk. Lignittelepeket az Adrar des Iforas masszí
vum peremén találtunk, nagy mélységben, vízkutató fúrásaink mélyítésekor. 
Megítélésünk szerint a készlet jelentéktelen.

III. Infrastruktúra

Szükségesnek látjuk, hogy az infrastruktúra oly divatos fogalmát ponto
sabban fejezzük ki: ,,mindazon gazdasági feltételek összességét értjük alatta, 
amelyek a termelési folyamatokat közvetlenül vagy közvetve meghatározzák, 
befolyásolják” , tehát a mi szempontunkból a közlekedési viszonyok, a gyár
ipar, bányászat fejlettsége, az általános technikai színvonal és a szakemberek 
száma, hatékonysága a döntő.

Mali, mint a legtöbb fejlődő ország fejletlen és egyoldalú infrastruktúrájú. 
Az alábbiakban sorra vesszük az egyes tényezőket.

Mali kontinentális ország, a tengerparttól való legkisebb távolsága sehol 
sem kevesebb 1000 km-nél. Az Atlanti-óceán nagy kikötőivel csak egy 1200 km 
hosszú, keskeny vágányú, kis áteresztőképességű vasútvonal (Dakar), egy 
több, mint 1000 km hosszúságú, igen rossz állapotú út (Conakry) és egy épülő
félben levő műút (Abidjan) köti össze. Az ország területén belül az aszfaltozott 
utak hossza 1500 km, a többi út, vagy inkább csapás az esős évszakban járha
tatlan (július—szeptember). A hajózás szerepe is csak belföldi jelentőségű, 
erősen függ a vízállástól. A légi közlekedés természetesen nem tudja ezeket 
a hiányokat pótolni.

Gyáripar alig van, kb. 15 könnyűipari üzemről van tudomásunk, amelyek 
a legelemibb szükségleteket is alig fedezik. Az elektromos energiatermelés mint
egy 75%-ban gázolaj üzemű áramfejlesztőkön alapul, a vízi energia kihasz
nálására az egyetlen bamakói vízierőművön kívül most teszik meg az első 
lépéseket.

A szakemberhiány olyan gond, amelyen sem a gyorsított középkáderkép- 
zés, sem a külföldön tanuló ösztöndíjasok nagy száma sem nagyon segített, 
mivel a fiatal diplomások — érthető módon — szinte azonnal vezető állásba 
kerültek. A praktizáló mali geológusok száma pl. nem éri el a 15 főt.

Az ország földtani kutatási struktúrája még sok káros gyarmati örökséget 
hurcol (decentralizáltság). Mivel ez gyakran változik, ismertetésétől itt elte
kintünk.

Bányászat, a szó modern értelmében az országban még nincsen, nagyobb 
volumenű termelés egyedül az említett Taoudennit-i sóbányákban folyik, 
több évszázados módszerekkel.
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IV. Konklúziók

Az ország földrajzi helyzete, elszigeteltsége, fejletlen infrastruktúrája az 
ismert ásványi nyersanyaglelőhelyek kiaknázását egyelőre még nem teszi 
lehetővé, kivéve az aranybányászatot és egyes, fontos stratégiai fémek eset
leges exportját. Ez utóbbiak is csak dúsítmányként lennének szállíthatók. 
Bár pontos adataink nincsenek, de az országon belüli, tehergépkocsin való 
szállítás kb. 20 mali frankba kerül tonnakilométerenként, a Bamako—Dakar-i 
vasútvonalon való szállítás pedig a kitermelt nyersanyag tonnáját további 
10 000 mali frankkal terhelné. így ha egy átlagos lelőhely távolságát a főváros
tól 500 km-nek vennénk, a nyersanyag tonnája a Dakar-i kikötőben már 20 000 
mali frankba (kb. 40 USA $) kerülne, ehhez még a termelési és rakodási 
költségeket is hozzá kellene adni.

Mali tehát — jelenlegi ismereteink szerint — ásványi nyersanyagokban 
potenciálisan szegény ország, a folyamatban levő és a jövőbeni kutatások 
azonban véleményünk szerint biztatók.

M e g j e g y z é s e k
A magyar —mali kooperáció már tízéves múltra tekint vissza, tanulmányunkban 

nagyrészt saját eredményeinket ismertettük; azokat a következtetéseket, amelyeket 
nyolcéves kinttartózkodásom alatt szűrtem le.

1962. júliusa és 1972. decembere között 16 magyar specialista tevékenykedett az 
országban (geológusok, mérnökök, mélyfúrási szakemberek stb.) elsősorban államközi 
megegyezés keretében, másodsorban az .ENSZ égisze alatt. Idézzünk közülük néhányat: 
G y ö k k é  O. mérnök (1962 — 64), L á n g  G. geológus (1962 — 66 és 1969 — 72), Szűrs S. 
geológus (1964 — 68), B o s k o v i t s  G. geológus (1964 — 67), P á l m a i  J. geológus (1967—71), 
L á n g n é  B u c z k o  E. geomorfológus (1969 — 72), valamint kiemelkedő képességű mély
fúrási szakemberek, mint pl. B u d a i  K . ,  G r ó f  J., H o r e c z k y  B . ,  K is s  F. és V a r g a  L . 
kollegáink.

ALAPVETŐ IRODALOM

B e n s e , C. 1964: Les formations sédimentaires de la Mauritanie méridionale et du Mali 
Occidental (Afrique de l’Ouest). — Mém. B.R.G.M. 26.

C.G.G. (Compagnie Générale le la Géophysique): kis példányszámban sokszorosított 
jelentések a ,,Sahel” -ban, a Tombouctou—Taoudenniti karaváncsapás mentén és a 
Gondo-síkságon végzett geoelektromos — refrakciós szeizmikus kutatásokról (1950 — 
-6 0 ).

D a r s , R. 1961: Les formations sédimentaires et les dolérites duSoudan Occidental (Afrique 
de 1’Ouest). — Mém. B.R.G.M. 12.

D é f o s s e z , M. 1958: Contribution a l’étude géologique et hydrogéologique de la Bouche 
du Niger. — Mém. B.R.G.M. 13.

F ü r ö n , R. 1950: Géologie de Г Afrique. — Payot, Paris.
K a r p o f f , R. 1958: La géologie de l’Adrar des Iforas. — Bull. Sérv. Mines^'30. Dakar.
O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer): kis 

példányszámban sokszorosított jelentések a Kelet-Maliban végzett gravimetrikus 
mérésekről (1960 — 61).

O. R.S.T.O.M. 1969: Esquisse structurale de Г Afrique Occidentale et Centrale.
P a l o u s i , G. 1959: Contribution á  l’étude géologique et hydrogéologique des formations

primaires au Soudan méridional et en Haute Volta. — Bull. Sérv. Géol. Prosp. 
Min. 33. Dakar.

P. N.U.D. (Programme des Nations Unies pour le Développement): A vízkutató csoport
kéziratos jelentései (földtan, vízföldtan, ércföldtan, geofizika és fúrások) (1969 — 
1972). Bamako.
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R a d i e r , H .  1959: Contribution ä l’étude géologique du Soudan orientál. — Bull. Sérv. 
Géol. Prosp. Min. 26. t. I —II. Dakar.

R e i c h e l t , R. 1972: Geologie du Gourma. — Mém. B.R.G.M. 53.
SO.NA.R.E.M. (Société Nationale pour la Recherche et d’Exploitations Minieres): 

Szovjet és magyar szakértők kéziratos jelentései (1962 — 72.) Kati.
Szovjetunió Geológiai Minisztériuma (1966 — 69): Afrika 1:10 000 000 méretarányú föld

tani— gazdaságföldtani térképsorozata, magyarázóval. — Moszkva.
UNESCO—ASGA 1968: Afrika 1:5 000 000, 1:10 000 000 és 1:15 000 000 méretarányú 

földtani, szerkezeti és munkatérkép sorozata.
V i l l e m u r , J . R. 1967: Reconnaissance géologique et structurale d u  Nord d u  Bassin de 

Taoudennit. — Mém. B.R.G.M. 1.
V i n o g r a d o v , А. P. 1970: Nouvelles déterminations de Tage absolu des glauconites de 

TAfrique Occidentale. — C.R.Ac.Sc. U.R.S.S., t. 198. 6.

MATIÉRES PRIMAIRES MINERALES POTENTIELLES DE LA 
RÉPUBLIQUE DU MALI (AFRIQUE OCCIDENTALE)

par
G. Láng

Gräce aux recherches fondamentales de grande envergure, mais ä la plupart 
descriptives, commencées apres la deuxieme guerre mondiale (B.R.G.M., 
O.R.S.T.O.M., C.G.G., I.F.P., C.N.R.S.*, institutions universitaires, sociétés 
privées), ainsi qu’aux travaux des experts soviétiques, hongrois et interna- 
tionaux (ONU) opérant au pays depuis són indépendance (1960), nous con- 
naissons grosso modo les traits fondamentaux de la Constitution géologique 
du Mali. Or, il est bien regrettable que jusqu’ici on n’a pás fait encore une 
cartographie, géologique systématique, basée sur conceptions homogenes, 
et par suite la synthése géologique de la partié centrale de TAfrique 
occidentale reste ä faire.

Au domaine de la connaissance des matieres primaires minérales possi- 
bles, la Situation est encore plus défavorable, car en espoir du succes rapide 
dans le district des gisements déja tenus en compte, les études faites jusqu’ici 
étment surtout des recherches objectives (en ordre des investissements: or, 
diamant, fer, phosphate, manganese, sei gemme, lithium, ne mentionnant pas 
les travaux de cartographie hydrogéologique et d’exploration d’eau de grande 
envergure, effectués presque toujours а Г aide hongroise**). Sauf quelque peu 
d’exceptions (or, sei gemme, lithium), ces efforts, souvent hérolques et effectués

* B.R.G.M.: Bureau de Recherches Géologiques et Minieres
0 . R.S.T.O.M.: Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer 
C.G.G.: Compagnie Générale de la Géophysique
1. F.P.: Institut Fran9ais du Pétrole
C.N.R.S.: Centre National de Recherches Scientifiques.

** Dans une étude distincte, Tauteur a résumé les résultats des recherches hydrogéologi- 
ques de dix ans, en soulignant les faits positifs de la coopération hongro-malienne 
(Inst. Géol. de Hongrie, Sér. Spec. Pap., en fran9ais).
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á Fappareillage technique immense, n’ont pás porté de tels résultats qui seraient 
en rapport aux coúts trés élevés.

Entre 1964 et 1970, ä Fáidé technique soviétique la SO.NA.R.E.M.* 
a aussi effectué des recherches pétrolieres bien con£ues et méthodiques (carto- 
graphie, sismique de grande envergure, sondages étalons, au Mali orientál), 
mais á résultats négatifs. Mais, en les évaluant, nous ne partageons pás le 
pessimisme des cercles dirigeants du Mali, cár gráce aux recherches de grand 
volume ci-mentionnées, nous avons reconnu la structure profonde de la partié 
est du pays (Bassin de loullem, ä superficie de 100 000 km2 environ), nous 
sommes en possession des données géologiques ä valeur inestimable, et — sur 
base d’exclusion — le territoire espérable des gisements pétroliers est ainsi 
restreint sur une région géologique—géographique bien délimitée, sur le bassin 
sédimentaire de Taoudennit. Entre outres, nous voyons les perspectives du 
pays et l ’issue de sa Situation économique grave dans la recherche systéma- 
tique des deux plus importants porteurs d’énergie, encore dans nos jours: 
du pétrole et de Furanium. (En résultant du caractere de Fexposé, nous 
n’allons pás aborder ici les questions fondamentales sociales, alimentation et 
santé publiques et celles d ’alimentation en eau у jointes; la solution de tous 
ces problemes nous pose une nécessité ardente, en respectant les bonnes tradi- 
tions et la mentalité des peuples africains; tous ceux-ci devraient former le 
sóin de Fhumanité universelle).

I. Structure géologique de la partié centrale de l’Afrique occidentale

La grande majorité du Mali appartient aux cadres du bassin sédimentaire 
de Taoudennit, sensu lato (Fun des plus grands bassins sédimentaires géosyn- 
clinoides du monde dönt la position structurale sóit explicable comme syné- 
clise) (Fig. 1.). On pourrait mettre le développement du svnéclise de Taou
dennit en rapport ä la formation et la consolidation périodique du craton oaest- 
afncain (partié du continent Gondwana), processus qui a déja commencé au 
début du Protérozoique (Précambrien inférieur) (orogenese «ouzzalienne»), 
puis a atteint són paroxysme dans le Précambrien moven, au cours du soi- 
disante orogenese «éburnienne» (il у a 1800 a 2000 millions d ’années). L ’oro- 
genése éburnienne représente, ä ce territoire, le dernier cycle classique géosvncli- 
nal—orogénique, les transgressions postérieures déroulant déja sur un sub- 
stratum et dans un cadre, devenant de plus en plus rigides (caractere sédimen
taire inter- et péricratonique). D ’apres nos études, on pourrait mettre en 
relation Févolution périodique du craton et les grands cycles orogéniques 
auxquels le substratum rigide réagit en retard et d’autre fa^on. Ainsi, la 
«stabilité absolue» du craton est aussi relative, de mérne certaines zones ont 
toujours conservé leur caractere de mobilité (ce fait a des effets métáilogéniques 
bien importants).

En portant du principe de la formation périodique du craton, il nous paraissait utile 
de distinguer les périodes suivantes:

1. Archéocraton (Situation des les orogenéses «ouzzalienne )̂ et éburnienne jusqu’a 
ГЕо-Cambrien)

* £ > O .N A .R .E .M .: Société N ationale pour la Recherche et d ’E xploitation s M inieres; 
Institution géologique la plus im portante du M ali.
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2. Paléocraton (période des les mouvements pré-ealédoniens jusqu’á ceux liercyniens 
tardifs)

3. Mésocraton (intervalle entre les mouvements hercyniens tardifs et ceux alpins 
initiaux)

4. Néocraton (transformation tectonique sous l’effet des mouvements alpins, stade 
le plus avancé de la consolidation).

] )ans les bassins sédimentaires des phases orogéniques ou orogénoides et dans ceux 
les précédant réels ou géosynclinoides, on peut reconnaitre les complexes de formations 
suivants:

1. Socle eristallin précambrien moyen ou plus ancien.
2. Substratum eristallin plusieurs fois ré-métamorphisé dans les zones mobiles.
3. Formations marines, littorales et de bassin, précambrien supérieur (leurs épais- 

seurs peuvent atteindre mérne 8 000 m dans les bassins profonds: grés et calcaires 
sur la plate-forme épicontinentale, schistes souvent sapropélitiques dans les 
bassins).

4. Serie sédimentaire marine des le Cambrien jusqu’au Carbonifere supérieur, séparée 
du complexe précédent pár des formations glaeiales ä tillites (pénéplanation). 
Cycle sédimentaire non classique ä cause du caractére du bassin sédimentaire a 
nombreuses régressions et transgressions de faibles amplitudes, ä «séquences» 
positives ou négatives (souvent ä forte influence fluviatile).

5. Complexe Continental du soi-disant «Continental intercalaire», comme són nőm 
fait aussi allusion: il intercale entre deux complexes marins. Sédiments clastiques 
fluviatiles et fluvio-lacustres.

6. Complexe marin crétaeé supérieur-éocene moyen dans le soi-disant «Détroit de 
Soudan», á la région est du Mali; résultat d’une transgression locale, avangant 
le long des grandes fosses tectoniques de désintegratiori — contournant les massifs 
cristallins — des le synéclise de Tindouf jusqu’au Golfe de Guinée.

7. Sédiments continentaux paléo- et néo-tertiaires, accomodant déja aux traits 
principaux de la surface actuelle («Continental terminal»).

8. Sédiments — indicateurs du climat — du Quaternaire dönt l’étude a éelairei les 
relations entre les glaciations européennes et les changements climatiques du 
Sahara.

L ’entité du craton, mais surtout ses régions périphériques, ont été affectés 
des effets magmatiques basiques dans les périodes du Carbonifere supérieur 
et du Permien, supposablement en relation a la désintégration du continent 
Gondwana (magmatisme doléritique).

Nos idées, concernant la Situation structurale du territoire (ainsi que les 
gisements et les indices des matiéres primaires minérales connus) sont illustrées 
dans Г Annexe I.

II. Gisements des matiéres primaires connus

1. Elements métalliques

AJ  E n r i e h i s s e m e n t s  s é d i m e n t a i r e s

a) Gisements résiduels dans la zone d’altération tropicale
Au territoire du pavs, on n’a pás encore montré jusqu’ici des enrichis- 

sements de Fe, Ni, Co et de Cr de type de Nouvelle Calédonie ou de Conakry, 
cependant il у a de Fespoir les explorer dans la zone climatique sud (humide) 
et dans le tóit des ultrabasites.

On connaít déja longtemps et a recherché des lentilles de bauxite latéri- 
tique autochtones aux environs de Bamako et Kita (non lóin de la voie ferrée). 
Leur age est probablement tertiaire, et elles sont jointes aux corps de dolérite
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ou aux couches d'argillites, en position morphologique favorable. La réserve 
est grande (en 1972, B. Balk ay  et són groupe a étudié le probleme de bauxite 
pár Commission de Г UNIDO). Mains, la rentabilité de Fouverture de mine 
est fort douteuse. Depuis peu, on a aussi posé l'idée de la réalisation d'une 
fabrique d’alumine.

Aux environs de la vilié Ségou, Falluvion du fleuve Niger renferme des 
corps de bauxite allochtones, la réserve у est inconnue.

La croúte ä manganese et fér oolithique et pisolithique présente le niveau 
caractéristique des profils de sol ferralitique; sur les pénéplaines anciennes 
la réserve est immense, mais la teneur en métái pur sóit au plus de 15 a 20 %, 
et c ’est pour cela qu’elle ne mérite que la fonté artisanale.

b) Enrichissements formás au cours du transzport de matiére tropical
On connait déjá depuis des siecles les gisements d’or sédimentaires, déluvi- 

aux et alluviaux, qui étaient la source de richesse des empires de Ghana et Mali 
médiévales, mais encore aujourddiui aussi Fhabitation lave Гог des alluvions 
des riviéres Fié, Sankarani, Baoulé supérieur et Dégou, appartenant au Sys
teme hydrographique du Niger. L ’alluvion de la riviere Falémé faisant partié 
du Systeme hydrographique du Sénégal est aussi richement aurifere.

Nous avons aussi connaissance sur les gisements ä teneur de monacite et 
ilménite sédimentaire (recherches faites pár S. Szűts), mais non sur leur im
port an ce.

c) Enrichissements épicontinentaux marins dans de roches sédimentaires 
(fér et manganese)

Aux environs de Sikata, non lóin de la ligne ferroviaire, nous avons con
naissance d'un enrichissement de minérai de fér ä hématite important qui sóit 
svngénétique, minérai épicontinental dans la zone oxydative, ä la bordűré 
intérieure du facies littoral. La réserve у est bien importante ä teneur en fér 
pur de 25 a 40 %, et actuellement on étudie les possibilités de Fouverture de mine.

L ’un des grands espoirs du Mali est le minérai manganésifére сГ An song о 
(le long de la fron ti ere entre le Mali et la Haute-Volta, ä la région est du pays), 
découvert ä Fépoque coloniale, mais ré-exploré au cours des dernieres années. 
Englobé dans le complexe épiinétamorphique précambrien supérieur et en 
position structurale compliquée, les corps de minérai pourraient étre mis en 
relation au magmatisme de gránit á biotite tardif. La réserve peut atteinclre 
environ 10 millions tonnes á teneur en manganese pur de 30 a 40 %. L ’exploita- 
tion ívest possible qu’apres la réalisation de la ligne ferroviaire (Ouagadougou— 
Tambao—Niamey), dans le cadre du soi-disant plan «Liptako—Gourma».
d) Gisements de minérais marins chimiques et biochimiques

C u i v r e. Nous ne connaissons des réserves importantes seulement des 
indices, explorés encore a la fin de Fépoque coloniale pár les géologues du 
B.R.G.M., premierement aux environs de la vilié Nioro du Sahel, a 600 km au 
NW de la capitale. La genese des gisements (indices) connus est encore 
inéclaircie. Au mérne territoire, la Situation est prob ablement plus favorable 
dans les facies de schistes sapropélitiques, réductifs (type de Mannsfeld ou 
de íthodésie). Nous avons plusieurs fois proposé la recherche, mais pár causes 
matérielles le tour n’était pás encore a lui. Dans la série «Bakel» (d’ailleurs ana- 
logue), dans la République du Sénégal, les résultats sont prometteurs.
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U r á n i u m .  Les sédiments clastiques précambrien supérieur et carboni- 
fére supérieur contiennent supposablement de F uránium et du thorium, comme 
nous étions sur ce fait aussi convaincus, au cours de nos recherches. Mais, nous 
ne connaissons mérne approximativement le degré d ’enrichissement, des 1971 
le territoire formánt la concession d’une société ouest-allemande.

L ’activité-gamma des schistes sapropélitiques, réductifs ci-mentionnés 
est aussi importante, et á Favenir on les devrait étudier ensemble avec le 
cuivre sédimentaire (de tvpe de Mannsfeld), étant du mérne groupe génétique. 
Les schistes mentionnés sont bitumineux, souvent ä indices d ’hydrocarbures 
(possibilité de roche-mere pétroliere).

В ) G i s e  m e n t s  de  m i n é r a i s  m a g m a t i q u e s

a) Métallo(jenese jointe au complexe précambrien
II est bien regrettable que les granits synorogéniques, concordants — joints 

á Forogenese éburnienne (ou plus ancienne) — soient en général steriles a 
cause de Férosion énorme, n’étant épargnées que les parties de laccolithe et 
batholite concaves et d'ailleurs en général plus pauvre du point de vue de la 
métallogenese. A ces territoires-ci, on connait des enrichissements d’étain et 
d’or hydrothermal de moindre importance.

La Situation est plus favorable dans le cas des granits posttectoniques, 
discordants; certaines parties de pluton, épargnées de Férosion, contiennent des 
filons á pyrite—calcite—or—quartz, étudiés dans les années 1960 pár les cher- 
cheurs soviétiques trés détaillément et avec succés. De tels gisements se trou- 
vent aux environs de Farabana et Kéniaba, au Mali de FOuest.

Les rapports métallogénétiques de la granitisation périplutonique sont 
considérables, pár ex. prés Bougouni (pégmatites á lithium), ä la région de 
Kalana et aux environs de Medinandi (or primaire, le gisement d ’or récemment 
reconnu et le plus important du Mali), mais premierement dans la montagne 
Timétrine, dans la zone saharienne, ä 1 500 km de Bamako (zone mobile). 
A ce territoire-ci, la métallogenese méso- et épithermale est possible ainsi que 
la 2>résence des corj)s de carbonatites joints aux syénites ä néphéline.

b) Doleritisation et métallogenese
Jusqu'ä 1970, on ne considérait la métallogenese jointe au magmatisme 

doléritique que pour des indices sporadiques, mais au cours de notre cartogra- 
phie géologique on Fa bien prouvé que le nőm d’ensemble «dolérite» con- 
cerne toute une gamme de roches subvolcaniques bien distinguables en temps 
et en espace*. Dans les zones de contact pvrométasomatiques des produits 
de différentiation du magma primaire (granodiorites, microgranits ä monzonite, 
monzonites), á la limité des roches carbonatées il nous réussit ä prouver une 
zonalité classique (cassitérite-épidote, wollastonite-andradite, grossulaire- 
magnétite-molvbdénite-marbre), parmi lesquels — et selon nos connaissanees 
actuelles — seule la quantité de la magnétite sóit importante (environ 50 
millions tonnes de minérai ä la surface ä teneur en fer pur de 50 ä 60 %, d’apres 
nos estimations). Malheureusement, nous n’avions pu effectuer une recherche

* Les roches ä texture cristalline-grenue aprés polissage conviennent pour pierre d’orne- 
mentat ion.
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détaillée, ayant d’autres devoirs. Tant du point de vue génétique que écono- 
rnique, cette nouvelle reconnaissance est considérable, malgré la grande dístance 
relative de la voie ferrée (la région de Nioro située á 300 km environ). On peut 
supposer que Гоп pourrait mettre en rapport Fimprégnation á chalcopyrite a 
«caractére porphyrique» de certaines dolérites aussi ä ce processus métallo- 
génétique.

Nous mentionnons encore que nous avons montré de la métallogenése a 
caractere semblable aussi aux au trés territoires du Mali, de mérne des filons a 
plombe et zinc épithermaux, mais á cause de la grande distance de la capitale 
(2 000 km), ils n’ont que de Fimportance de principe.

Addenda: la Situation actuelle de la recherche de diamant au Mali.
Bien que SO.NA.R.E.M. a fait des efforts sérieux pour la recherche des 

gisements de diamant primaires, les roches de caractere de kimberlite se mani- 
festaient steriles (Mali du Sud).

On connait du gisement de diamant alluvial et depuis longtemps on conti - 
nue le lavage artisanal du diamant dans la riviére Falémé: mais les trouvailles 
у sont rares, les pierres petites et impures.

2. Elements non métalliques 

A )  É v a p o r i t e s

Au Sahara du Mali, il у a d ’accumulations d ’évaporites importantes dans le 
remblayage des dépressions closes dönt le plus important est le bassin de sei 
gémmé de Taoudennit. Selon les études et les recherches détaillées faites pár 
G. Láng et S. Szűts, la réserve у est bien importante (35 millions tonnes de 
sei gémmé, ä la profondeur de 2 á 5 m, et plusieurs centaines millions tonnes 
d ’autres évaporites). Malheureusement, ä cause de la grande distance (presque 
1 000 km au N du fleuve Niger) actuellement on ne peut encore réaliser les 
conditions de Findustrie miniere moderne, mais on у continue Fexploitation 
traditionnelle depuis des siécles. En 1969, on a prouvé que ces soi-disantes 
formations «sebkha» prenaient leur naissance au cours de Factivité de Feau 
artésienne ultrasalée, plusieurs fois répétée pár suite des changements climati- 
ques du Quaternaire, et pár suite Févaporation.

В )  P h o s p h a t e

La série de sédiments marins, crétacée et éocéne — bordant le massif 
précambrien de FAdrar des Iforas au Mali de l ’Est — est terminée pár une 
couche de phosphate d ’origine géochimique; Fimportance économique de la 
couche, épaisse de 2 a 3 m et a teneur en P20 5 de 28 á 30% environ, serait bien 
élevée dans une position géographique plus favorable. La réserve est de 50 
millions tonnes environ (selon H. R a d ie r ) et á la proximité de la surface. 
Récemment, on a montré que la teneur en uránium colloidique du gite de 
phosphate approche le niveau de la rentabilité; jieut-étre, prés Bourem (au 
bord du Niger) on pourrait résoudre Fenrichissement complexe du phosphate 
et de Furanium.

33 M ÁFI évi jelentés 1973.
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C)  B a r y u m ,  f  l u o  r

Dans les filons hvdrothermaux joints au magmatisme périplutonique, 
mais aussi en rapport au magmatisme doléritique, on connait des corps de 
barytine et fluorine importants, mais dönt Texploitation et Texport restent 
lóin au-dessous de la limité inférieure de la rentabilité (région de la riviére 
Baoulé supérieur, Nioro du Sahel, montagne Timétrine).

3. Malleres organiques

A )  P e r s p e c t i v e s  de  r e c h e r c h e s  p é t r o l i é r e s

Nous soulignons de nouveau que malgré l’insucces des recherches faites 
jusqu’ici, on a tout Tespoir de trouver des gisements pétroliféres, encore non 
rentables. La crise énergétique menagante le rend particulierement actuel, et 
c'est pás pár hasard que les grandes sociétés pétroliéres d ’Europe occidentale 
et d ’A méri que (TEXACO, SHELL, ESSO, etc.) s’intéressaient déjá au début 
des années 1970 vers les gisements pétroliféres possibles, de mérne TEXACO 
a déjá acheté la concession de la région située au N du fleuve Niger (Azaouad 
et bassin de Taoudennit). Selon nos informations, on a déjá commencé les 
travaux (réévaluation magnétique et gravimétrique, sismique á grande 
mesure).

Mais, malgré les indices prometteurs (rappelons ici les résultats du sondage 
structurale approfondi á Taoudennit comme activité commune de l’ONU et 
SO.NA.R.E.M. et avec notre participation qui a exploré de l’eau ultrasalée 
et du gaz carbonique) nous devons constater que actuellement il rí у a aucune 
preuve directe qui prouverait la présence du pétrole au territoire du Mali.

Concernant les roches-méres pétroliféres possibles, selon nos eonnaissances il у aurait 
de possibilités suivantes:

— Schistes á Graptolithes siluriens probables — bors les cadres du synéclise de 
Taoudennit — dans la soi-disante zone sud de Tassili, dans le massif de l’Adrar des 
Iforas — malheureusement en structure monoclinale. Les deux forages étalons de grandes 
profondeurs de SO.NA.R.E.M. n’ont donné une réponse prometteuse á cette question.

— Les facies profonds du bassin sédimentaire de la région Nara-Nioro — cambrien, 
intercratonique — sont bitumineux, l’épaisseur du eomplexe réductif pourrait étre de 
500 á 1 000 m.

— D’aprés les essais chromatographiques, certains calcaires bitumineux du eomplexe 
précambrien supérieur non métamorphisé, á la surface contiennent aussi des traces 
d’hydrocarbüres (selon J. R. V il lem u r ).

— Les plus prometteurs sont de telles zones des bassins profonds, oü l’affaissement 
était plus rapide que la sédimentation, et ainsi derriére les dorsales un milieu réductif 
pouvait se former. A de tels territoires prometteurs appartiennent les bassins profonds 
de Taoudennit, Azaouad, Nara, Gourma et peut-étre célúi de Mopti. Bien s ir, tous ceux-ci 
ne présentent qu’une supposition paraissant étre prouvée pár quelques profils géoélectri- 
ques. Si les recherches de TEXACO á Taoudennit vont prouver notre sujíposition, elles 
montreront la plus ancienne roche-mere pétrolifere du monde.

Nous ne pouvons passer sous silence le négatif en rapport aux désintégrations répé- 
tées du craton et le magmatisme doléritique accompagnant, et qui restreignent nos 
espoirs.

Concernant les pieges pétroliers, nous sommes aussi rest reints aux supposi- 
tions. En tenant compte du caractére cratonique du territoire, ce sont seuls 
les bassins profonds précambrien supérieur qui pourraient présenter des struc-
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tűrés fermées et dönt aux fJancs on a de Fespoir pour pouvoir montrer des piéges 
pétroliers stratigraphiques. On pourrait imaginer de telles structures aux 
flaues du bassin profond de Taoudennit et sur eeux du bassin de Nara; ce 
dernier-ci ne présente pás encore une concession, alors on pourrait résoudre la 
recherche préalable á Fáidé des ressources nationales (Situation ä la fin de 
l’année 1972).

В )  C h a r b o n

Malgré la grande extension des couclies carboniferes, nous n’avons pás 
encore rencontré des traces de houille. Nous avons trouvé des gítes de lignité á 
la bordűré du massif de l’Adrar des Iforas, en grande profondeur, au cours de 
rapprofondissement des forages de recherche d’eau. Selon notre opinion, la 
réserve у est insignifiante.

III. Infrastructure

Nous considérons nécessaire ä exprimer plus précisément la notion aussi 
ä la mode de Г infrastructure: «nous comprenons l ’entité de ces conditions 
économiques qui déterminent et influencent directement ou indirectement 
les processus de production», alors de notre j^oint de vue les décisifs у sont : 
développement des conditions des transports, de Findustrie manufacturiére, de 
Findustrie miniére, le niveau technique generál et le nombre des spécialistes.

Le Mali, comme la plupart des pays en voie de développement, est sous- 
développé et són infrastructure est unilaterale.

Le Mali est un pays Continental, la plus petite distance de la cőte óceánique 
n’est moindre nulpart de 1 000 km. Avec les grands ports de FOcéan atlan- 
tique, seulement une ligne á voie étroite et longue de 1 200 km (Dakar), á trans- 
l^ort limité, une route en trés mauvais état (Conakry) et une autostrade en 
construction (Abidjan) présentent les connexions. A l’intérieur du pays la 
longueur des routes asphaltées est de 1 500 km, les autres routes, ou mieux 
dire pistes, sont impraticables dans la saison pluvieuse (entre juillet et sei> 
tembre). Le rőle de la navigation n’est lui non plus que de Fimportance intéri- 
eure, dépendant fort des niveaux des eaux. Certes, le transport aérien ne peut 
combler ces lacunes.

II n’y a guere cFindustrie manufacturiére, nous avons informations sur 
15 usines d’industrie legere environ qui ne ]>euvent guére couvrir mérne les 
besoins les plus élémentaires. La production de Fénergie électrique est basée, 
en 75 %, sur générateurs á usine de gas-oil, á Fintérét de Futilisation de Fénergie 
hydraulique — ä Fexception de la seule centrale hydroélectrique de Bamako, 
on fait actuellement les premiers pás.

Le rnanque des spécialistes présente un tel souci qui ne pourrait étre 
amélioré á Fáidé de la Formation accélérée des cadres moyens, ni pár le nombre 
élévé des boursiers, étudiant á Fétranger, cár les jeunes diplőmés — compre- 
hensiblement — s’installent prés quhmméd iát ement dans de postes de diri- 
geants. Pár ex. le nombre des géologues en pratique du Mali n’atteint pás le 
15. La structure de la recherche géologique du pays est encore trop chargée 
de Fhéritage colonial nocif (décentralisation). Parce qu’elle change souvent, 
nous j)assons outre Ja deseription.
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Au sens moderne, il n’y a pás encore de l’industrie miniére au pavs; 
seulement dans les salines de Taoudennit, de ja mentionnées, continue-t-on 
de Fexploitation á grand volume, mais avec une technologie de plusieurs 
siécles.

IV. Conclusions

La position géographique du pays, són isolation, són infrastructure sous- 
développée ne rendent pás possible actuellement Fexploitation des gisements 
des matiéres minerales primaires, á Fexception de Fexploitation de Fór et 
de Fexport de certains métaux stratégiques importants. Mais, ces derniers-ci 
aussi ne pourraient étre transportés que sous la forme des produits enrichis. 
Bien que nous n’avons des informations précises, mais ä Fintérieur du pays 
le transport en poids-lourd coúte environ 20 francs maliens pár t/km, et le 
transport suivant en voie ferrée de Bamako á Dakar chargerait, en plus, 
avec 10 000 francs maliens supplémentaires chaque tonne de la matiére primaire 
extraite. Ainsi, si nous compterions la distunce moyenne d ’un gisement pár 
rapport á la capitale á 500 km, au port de Dakar une tonne de matiére pri
maire coúterait déja 20 000 francs maliens (environ 40 $ U.S.A.), et on у 
dóit compter encore les frais d ’exploitation et de chargement.

Alors, d ’aprés nos connaissances actuelles le Mali est un pays potentielle- 
ment pauvre en matiéres primaires minerales, mais selon notre opinion les 
recherches en cours et futures sont prometteuses.
R e m a r q u e s :

La coopération hongro-malienne regarde sur un passe de dix ans déja, dans notre 
étude nous avons exposé a la plupart les résultats obtenus pár nos propres moyens: ces 
conclusions que j ’ai déduit pendant mon séjour de hűit ans, au Mali.

Entre juillet 1962 et décembre 1972, 16 spécialistes hongrois opéraient au pays 
(géologues, ingénieurs, spécialistes de forage, etc.), premierement dans le cadre de l’accord 
interétatique, puis sous fégide de TONU. Citons en quelques uns: О. G y ö k k é , ingénieur 
(1962-64), G . L á n g , géologue (1962-66 et 1969-72), S . S z ű t s , géologue (1964-68), 
G. B o s k o v i t s , géologue (1964 — 67), J . P á l m a i , géologue (1967 — 71), M m e  E. L á n g  — 
B u c z k o , géomorphologiste (1969—72), puis des spécialistes de forage de conception, 
pár ex. nos collegues K .  B u d a i , J . G r ó f , B . H o r e c z k y , F .  K is s  et L . V a r g a .


