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Mongólia Nemzetközi Földtani Expedíció*

A Mongóliái Nemzetközi Földtani Expedícióban komplex földtani-geofizikai 
kutatást végzó' magyar-mongol geológus-geofizikus csoport folytatta a felderítő 
kutatásokhoz kapcsolódó gerjesztett polarizációs és mágneses térképezést, valamint 
a részletező kutatások részét képező geofizikai méréseket (VLF és geoelektromos 
rétegkövetés módszerrel). A geofizikai kutatás — a geofizikus és a geológus szak
emberek szoros együttműködésében — földtani térképezéssel és feltáró munkákkal 
(fúrás, árkolás) együtt folyt.

A munkák fontosabb eredményei:
— a Cagan Csulut nevű ritkafémes, polimetallikus indikáción (lásd ELGI 1986. 

évi jelentése) a geofizikai térképezés hozzájárult a perspektivikus terület elhatárolásá
hoz. A munkák eredményeként a terület perspektivitása nőtt.

— a Tubud nevű ritkafémes indikáció területén a geofizikai térképezés segítette 
a paleozoos gránit intruzió és a proterozoos mészköves összlet kontaktusának, s az 
azzal kapcsolatos szkarnos ércesedés kimutatását és lehatárolását.

— az Öndör Cagan ércmező területén található Möngön Öndör ezüst-polime- 
tallikus előforduláson (lásd ELGI 1985. évi jelentése) a részletező geofizikai mérések 
hozzájárultak az érces zónák követéséhez a kutató árkok között, illetve a mélyfúrá
sok, valamint fúrások és a felszín között.

Kubai Nemzetközi Földtani Expedíció**

Kuba D-i részén, Holguin térségében az 1983-ban megkezdett, 1:50 000 léptékű 
földtani térképezés és geofizikai kutatás utolsó terepi évét teljesítette a Nemzetközi 
Földtani Expedíció keretében dolgozó magyar-kubai komplex földtani-geofizikai 
csoport. Ez idő alatt 3108 km2 1:50 000 méretarányú, 103 km2 1:25 000 méretará
nyú földtani felvétel terepi munkái készültek el, valamint elvégezték több — a tér
képezés során megismert — nyersanyag szempontból perspektivikusnak ítélt terület
rész részletesebb vizsgálatát részletes ellenállás, gerjesztett polarizációs, földmágne
ses és radiométeres térképezéssel. Ennek eredményeként meg tudtuk ítélni, hogy 
mely területeken kell további kutatást folytatni. Ezek közül a Santa Lucia és Augas 
Claras-i endogén és torlatos arany előfordulások, a Santa Maria -  Margaritas-i 
rezes-pirites érces zóna perspektivitása látszik elfogadhatónak. Az összefoglaló jelen
tés összeállítása folyamatban van.

* Simon Л., Zsillé A.
* * Zsillé A.
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Könyvtári szolgálat

A Könyvtár jelenlegi állománya 29 265 kötet könyv és folyóirat, valamint 
12 065 egyéb könyvtári egység. Állományunkat 1987-ben 753 kötet könyvvel, 390 
kötet folyóirattal, 72 egyéb dokumentációs kiadvánnyal, 1000 db műszerprospek
tussal gyarapítottuk. Folyóirattárunk 7 féle új folyóirattal bővült. Nemzetközi ki
adványcsere révén 344 db kiadványt kaptunk és 59 országba 571 címre 1940 db ki
adványt küldtünk. Könyvtárközi kölcsönzés: 1987-ben 149 alkalommal kölcsönöz
tünk külső intézményeknek. A könyvtári szolgáltatásokat az elmúlt évben 5670 
olvasó vette igénybe.

Kiadványok

1987-ben az ELGI a következő kiadványokat jelentette meg:
— Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1986. évi jelentése;
— Geofizikai Közlemények 32. kötet 4. szám, 33. kötet 1. és 2. szám;
— Annual Report 1983 of the Tihany Geophysical Observatory;
— Annual Report 1984 of the Tihany Geophysical Observatory;
— Annual Report 1985 of the Tihany Geophysical Observatory.
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