
4. 2 FÖLDTANI EXPEDÍCIÓK KUBÁBAN

Kakas Kristóf ' Fernando Mondelo Diaz (UEG/EGSC, Kuba), Zalai Péter

A nyolcvanas évek elején az európai KGST tagországok elhatározták, hogy 
segítséget nyújtanak Kuba természeti kincseinek rendszeres feltárásához (moszk
vai konvenció). A segélyprogram keretében bolgár, cseh-szlovák, (kelet)német, 
lengyel, szovjet, és nem utolsósorban magyar geológusok-geofizikusok dolgoztak 
egy-egy terület (poligon) földtani-geofizikai megkutatásában. Ezeket a nemzet
közi expedíciókat kétoldalú műszaki-tudományos együttműködési szerződések 
és áruszállítási szerződések egészítették ki. Az ilyen típusú nemzetközi összefogás 
1990-ben befejeződött.

Az első Magyar-Kubai Földtani Expedíció 1983 és 1988 között Holguin 
székhellyel működött (4. sz. poligon, 85. ábra). Munkájáról már többször beszá
moltunk az Évi Jelentésben. Mintegy 3200 km2-nyi területen végeztük el az 
l:50.000-es méretarányú földtani térképezést (beleértve a regionális szelvények
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4. 2 GEOLOGICAL EXPEDITIONS IN CUBA

Kristóf Kakas, Fernando Mondelo Diaz (UEG/EGS, Cuba), Péter Zalai

In the early eighties, the European CMEA (COMECON) countries decided 
to cooperate in a systematic programme to discover the natural resources of Cuba 
(Moscow Convention). Within the framework of the support project, Bulgarian, 
Czechoslovak, (East) German, Hungarian, Polish and Soviet geologists and geo
physicists worked in the geological-geophysical research of different areas (poly
gons). These international expeditions were completed with bilateral scientific and 
technical cooperation agreements and contracts. This kind of international coope
ration was finished in 1990.

The first Hungarian-Cuban Geological Expedition worked from 1983 till 
1988 in Holguin (polygon 4, Fig. 85). Details of its work appeared several times 
in the Annual Reports of ELGI. Geological mapping on a scale of 1:50 000 was 
carried out in an area of about 3200 sq. km (including the geophysical measure
ments along regional profiles) and gravity, aeromagnetic and aero-radioactive 
data were interpreted. On the basis of the geological indications, mineral prospec
ting on a scale of 1:10 000 was started in 31 smaller sites (on the sectors). Ground 
geophysical survey had a fundamental role in the research of the sectors. As a

> 85. ábra. A magyar-kubai geológiai expedíciók helyszíne (1983-1990)
1— az expedíciók központjai; 2 —térképezett terület (4. sz. "Holguin" poligon és 5. sz. 
"Guantánamo-É" poligon)

Fig. 85. Location map of the Hungarian-Cuban geologic expeditions 
(1983-1990)

1—bases o f the expeditions; 2—areas mapped (‘Holguin’ polygon No. 4 and ‘Guantana
mo-North’ polygon No. 5)

puc. 85. Базы и участки работ венгеско-кубинских геологических 
экспедиций(1983-1990)

1 — базы экспедиций; 2— заснятый участок ( участок 4. "Олгин" и участок 
5. "Гуантанамо-Север")
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mentén a geofizikai méréseket), értelmeztük a gravitációs, légi mágneses és légi 
radioaktív adatokat. A földtani indikációk alapján 1:25.000... l:10.000-es méret
arányú nyersanyagkutató térképezés indult 31 kisebb részterületen (a szektoro
kon). A szektorok kutatásában alapvető szerep jutott a felszíni geofizikai méré
seknek. Az expedíció munkájának eredményeképpen egy sor nyersanyagelőfor
dulás vált ismertebbé (szulfídércek, arany, foszforit, bentonit, torlatos arany stb). 
Ez az expedíció 1990 tavaszán védte meg jelentését a legmagasabb szakmai 
minősítéssel.

1988 és 1990 között egy ennél jóval kisebb létszámú magyar szakértői 
csoport nyújtott segítséget az holguini poligon nyersanyagperspektivikus zónái
nak értékelésében, illetve továbbkutatásának előkészítésében. A nyersanyagkuta
tó térképezés 31 szektora közül perspektivitása alapján két arany és egy réz 
lelőhely (Reina Victoria, Melquiades és Monte Rojo) továbbkutatását kezdtük 
meg.

A Kuba egyetlen működő aranybányáját magába foglaló Reina Victoria 
lelőhely szerpentinit környezetbe ágyazott dioritblokkjának részletező kutatására 
20x25 m-es hálózatban mágneses, radiometrikus, ellenállás és gerjesztett polari
zációs térképezést végeztünk, mivel az aranyat tartalmazó diorit a szerpentinit 
környezettől — magasabb radioaktivitásával, kisebb mágneses szuszceptibilitá- 
sával és enyhén piritesedett voltából adódó polarizálhatóságával — elkülöníthető. 
A Melquiades szektor aranytorlatának kutatására mikromágneses és VESz méré
seket alkalmaztunk, hogy a 6-16 m vastagságú fiatal fedő vastagságának térképe
zésével lehetőséget kapjunk a nehézásványok feldúsulási zónáinak kijelölésére.

A szakértői csoport hazatértekor gyakorlatilag mindkét munka folyamatban 
volt, míg a harmadik lelőhely részletes kutatási tervének végrehajtása még meg 
sem kezdődött.

A második Magyar-Kubai Földtani Expedíció 1987 és 1990 között dolgozott 
Kuba keleti részén (85. ábra), 2400 km2 területen (5. sz. poligon, Guantánamo- 
Észak). Ez Kuba legnehezebben járható területe, ahol szubtrópusi esőerdők borít
ják az 1000 m-nél magasabb, lakatlan hegységeket. Az anyagellátási és a logisz
tikai problémákon túl a geofizikai felmérést hátráltatta, hogy nem volt meg a 
regionális gravitációs felmérés, késve hajtották végre a légi geofizikai térképezést 
és hiányoztak a területre vonatkozó távérzékelési adatok. 1990 végére a geofizikai 
munkákról szóló jelentés és ennek módszertani segédletei elkészültek, a jelentést 
megvédtük, az expedíció és felszerelése rendben hazatért. Mindkét Expedíció a 
Santiago de Cuba-i Geológiai Kutatóvállalat (Empresa Geologica de Santiago de 
Cuba) keretében működött.

A kubai és magyar szakértőkből álló expedíció feladata a földtani térképezés, 
a geofizikai felmérés és a poligon nyersanyagelőfordulásainak értékelése volt. 
Ezen belül a geofizikai jellegű munkák közül a fontosabbak a következők voltak:

— regionális szelvények mentén gravitációs, mágneses, radioaktív és geoe- 
lektromos méréseket végeztünk; ezek szolgáltak alapul a komplex (föld
tani) szelvények megszerkesztéséhez és a poligon rétegtani formációinak 
paramétervizsgálatához;
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result of the work of the expedition quite a number of raw material occurrences 
became more known (sulphidic ores, gold, phosphorite, bentonite, placer gold, 
etc). In the spring of 1990 the expedition was able to report on the high professional 
level of its work.

From 1988 to 1990 a far smaller group o f Hungarian experts contributed to 
the assesment of promising zones of the Holguin polygon and to the preparation 
of their further exploration. From the above mentioned 31 sectors of geological 
mapping, further exploration was started in two gold occurrences and in a copper 
one (Reina Victoria, NJelquiades and Monte Rojo), on the basis of their promising 
qualification.

Detailed magnetic, radiometric, resistivity and induced polarization mapping 
was carried out in a grid of 20x25 m on the diorite block embedded in the 
serpentinite environment of the Reina Victoria occurrence. This occurrence in
cludes the only operating gold mine of Cuba. Methods were chosen because diorite 
containing gold can be separated from the serpentinite environment on the basis 
of its higher radioactivity, less magnetic susceptibility and higher polarizability 
(due to its weak pyritization). The aim of micromagnetic and VES measurements 
carried out on placer gold of the Melquiades sector was to indicate the enrichment 
zones of heavy minerals, on the basis of determining the thickness and structure 
of 6  to 16 m thick young sediments.

Both of these tasks were in progress when the group of experts returned home 
while the third detailed work had not even started at that time.

The second Hungarian-Cuban Geological Expedition worked from 1987 till 
1990 in the eastern part of Cuba, in an area of 2400 sq. km (polygon No. 5, 
Guantánamo North, Fig. 85). This is the most impassable area of Cuba, where 
uninhabited mountains higher than 1 0 0 0  m are covered by subtropical rain forests. 
Apart from logistic and material supply problems the geophysical measurements 
were hindered by the absence of a regional gravity map, by the late performed 
airborne-geophysical mapping and by the lack of remote sensing data relating to 
the area. By the end of 1990 the report on the geophysical work and its method
ological appendices were finished, the official report was given, and the expedition 
with its equipment returned home. Both expeditions worked within the framework 
of the Geological Research Enterprise, Santiago de Cuba (Empresa Geologica de 
Santiago de Cuba).

The task of the expedition consisting of Cuban and Hungarian experts was to 
carry out geological mapping, geophysical surveying, and to asses the mineral 
resources of the polygon. In detail, from the work of a geophysical character the 
most important aspects were:

— gravity, magnetic, radioactive and geoelectric measurements were 
carried out along regional profiles. They served as a basis for construct
ing the complex (geological) cross-sections and for parametric investi
gation of stratigraphic formations of the polygon;

— gravity maps on a scale of 1:250 000 were constructed from the gravity 
survey carried out mainly along the regional profiles (it will be detailed 
later);
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— főleg a regionális szelvényeken végzett gravitációs mérésekből 
l:250.000-es gravitációs térképeket szerkesztettünk (ezt a későbbiekben 
részletezzük);

— a meglévő légi geofizikai térképek, a földi ellenőrző mérések eredményei 
és a geológiai térképezés adatai alapján komplex regionális értelmezést 
végeztünk (tektonikai kép, légi mágneses kiértékelés, gammaspektro- 
metriai adatok értelmezése);

— a terület fontos ásványi kincse a krómit és a nikkel-kobalt tartalmú laterit. 
Ismert előfordulásokon és indikációkon végzett kísérleti-módszertani 
mérésekkel olyan térképezési eljárásokat (módszerkombinációkat) ke
restünk, amelyekkel ezek a nyersanyagok gazdaságosan kutathatók. Bár 
a fúrásos ellenőrzést már nem volt módunkban elvégeztetni, úgy gondol
juk, hogy sikerült kikísérleteznünk a felszínközeli krómittelepek kutatási 
metodikáját, elsősorban a nagyfelbontóképességű GP szelvényezést és 
mágneses méréseket használva. Javaslatot tettünk a nikkel-lateritkutatás 
gazdaságos és gyors metodikájára is.

— A poligon nyersanyagindikációi egy részén áttekintő és részletező méré
seket végeztünk. Több szulfidércesedést sikerült feltárnunk, elsősorban 
a GP és a gammaspektrometrikus mérések szabályszerű alkalmazásával, 
de ezek ipari jelentősége valószínűleg kicsi. Méréseinkkel valószínűsí
tettük, hogy a kelet-kubai állítok nem tekinthetők (gazdaságosan felhasz
nálható) bauxittelepeknek.

Az Expedíció eredményeiből a kutatási terület gravitációs térképét mutatjuk 
be (86. ábra). A korrekcióhoz felhasznált átlagsűrűség 2,67 t/m3 volt. Ezt több
fajta sűrűségszámítás eredményeképpen kaptuk, és ez az érték megfelel a nagy- 
ban-egészében szerpentinesedett ofíolit-összlet (ultrabázitok és gabbrók) várt 
sűrűségének. A gravitációs képre a jelentős, mintegy 30 E-nyi ÉK-i irányú negatív 
gradiens jellemző: a poligon DNy-i sarkában a Bouguer-anomália érték megha
ladja a +160 mGalt. Ez az erős pozitív anomália (amely valószínűleg a Karib-ten- 
ger legnagyobb pozitív anomáliája) feltehetőleg K-Kuba ultrabázit-hegységeinek 
mindegyikére (Sierra Cristal, Sierra del Purial) jellemző, bár K-Kubában ilyen 
gravitációs térképezés máshol még nem történt.

A gravitációs képből leszármaztatható egyik lehetséges szerkezeti modellt a 
87. ábrán mutatjuk be. A modellezés kétdimenziós. Mivel kutatási területünkön 
(és környezetében) sem szeizmikus, sem magnetotellurikus mérések még nem 
voltak és a szerkezetföldtani elképzelések is hiányosak, a modell erősen heurisz
tikus jellegű.

A bemutatott modell abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy a kiegyen
lítődési szint mélységéig (14 km tsza) a sziget közepén (a szelvény DNy-i végén) 
nagysűrűségű (Дсг=+0,3) összlet van, és ÉK felé ez a nagysűrűségű összlet 
fokozatosan kiékelődik. A modellnek egy lehetséges (de a szerkezetföldtani 
elképzelésnek ellent nem mondó) földtani értelmezését a 87. ábra alsó metszetén 
mutatjuk be. A "nagysűrűségű" összlet az ofiolit és szigetívösszlet, a közepes 
sűrűségű (a= 2,67) összlet pedig valószínűleg nem lehet más, mint a‘Bahama- 
platform" összlete (kontinentális eredetű karbonátos sorozat), amely az északame-
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86. ábra . Bouguer-anomália térkép. Guantánamo-É, Kuba
1 — regionális szelvény nyomvonala; 2 — R -R ’ szelvény

Fig. 86. Bouguer anomaly map. Guantánamo-N, Cuba
1— regional profiles; 2 — line R-R* (site of interpretation)

puc. 86. Карта аномалий Бугэ участка Гуантанамо-Север, Куба
1—линия регионального профиля; 2—линия профиля R -R ’



— integrated regional interpretation was performed on the basis of avail
able airborne geophysical maps, results of the field control measurements 
and data of geological mapping (tectonic picture, evaluation of aeromag- 
netic data, interpretation of gammaspectrometic data);

— the important mineral resources of the area are the laterites containing 
nickel and cobalt, and the chromites. Such mapping procedures (combi
nations of methods) were searched for by experimental methodological 
survey carried out in known occurrences and indications, with the help 
of which prospecting for these raw materials can be carried out econom
ically. Although the drilling check could not be performed we think we 
succeeded in working out the methodology for surveying the near-sur- 
face chromite deposits, using first of all IP profiling of high resolution 
power and magnetic survey. A proposal for the economic and rapid 
survey procedure o f nickel laterites was made as well.

— In several mineral indications of the polygon reconnaissance and detailed 
measurements were performed. We succeeded in opening up several 
areas of sulphidic mineralization, first of all with regular application of 
IP and gamma-spectrometric measurements, but their industrial impor
tance is probably small. Based on the measurements it seems likely that 
the allites of eastern Cuba cannot be considered as economically exploit
able bauxite deposits.

From the result of the expedition, the gravity map of the area investigated is 
shown (Fig. 86). The average density used for the correction was 2.67 t/m3, 
obtained from several density calculations. This value fits to the expected density 
of the more or less serpentinized ophiolite complex (ultrabasic rocks and gabbros). 
The gravity picture can be characterized by a large negative gradient of about 
30 Eötvös in the NE direction: the Bouguer anomaly exceeds +160 mGal in the 
SW comer of the polygon. This large positive anomaly (probably the biggest one 
in the Caribbean area) is presumably characteristic of all ultrabasite mountains of 
eastern Cuba (Sierra Cristal, Sierra del Purial) although similar gravity mapping 
had not at that time been performed elsewhere in Eastern Cuba.

Fig. 87 shows one of the possible structural models deduced from the gravity 
picture. The model calculation is a 2D one. For there were neither seismic nor 
magnetotelluric measurements in the research area (and in its environment) and 
the structural geological conceptions are incomplete as well, the model is strongly 
heuristic.

The model is based on the following supposition: down till the equalization 
level (14 km below sea level) there is a high density (Ao= +0.3) sequence in the 
middle of the island (at the SW end of the profile) and this high density formation 
gradually pinches out towards NE. A possible geological interpretation of the 
model (that does not contradict the structural geological conception) can be seen 
in Fig. 87. The ‘high density’ sequence is the ophiolitic one while the medium 
density (a=2.67) complex is, in all probability, the ‘Bahama platform’ (a carbonate 
sequence of continental origin), i.e. the North American continental plate. If this 
model fits the reality, the gravity data support the following structural geological

171



rikái kontinentális lemez. Ha ez a modell megfelel a valóságnak, akkor a gravitá
ciós adatok igazolják azt a szerkezetföldtani elképezelést, mely szerint az ofiolit 
és szigetívösszlet mint takaró tolódott rá (lemezkollíziós folyamatok eredménye
ként) az északamerikai lemezre. A feltételezett két "lépcső", azaz szerkezeti vonal 
(A, B) jó egyezésben van a felszíni földtani térképezésből értelmezett két vetőzó
nával (Gyarmati P., Peregi Zs. és Brezsnyánszky K. személyes közlése). A
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87’. ábra. Gravitációs hatószámítás és értelmezés. Guantánamo-É, Kuba
a. Az észlelt és számított gravitációs anomália az R -R ’ szelvényen;
b. hatószámítás (készült az Interpex MAGIX programjával);
c. a hatószámítás földtani értelmezése
1—észlelt érték; 2—számított érték (baloldali skála); 3—hiba (megnövelt, jobboldali ská- 
la); 4—a környezetéhez képest nagobb sűrűségű összlet (Да=+0,3 t/m  ); 5—oflolit és 
szigetív kőzettömegek; 6—szerkezeti vonalak (törési zónák); 7—a Bahama Platform 
kontinentális kőzettömegei (feltételezés); 8—törmelékes összlettel kitöltött tektonikai 
árok; 9—feltételezett kiegyenlítődési szint

Fig. 87. Gravity model calculation and interpretation. Guantánamo-N, 
Cuba

a. gravity anomaly observed and calculated along R-R’ line;
b. forward modeling (using MAGIX software of Interpex);
c. geological interpretation of the modeling
1—observed values; 2 —calculated values (left-hand scale); 3—difference (enlarged, see 
right-hand scale); 4— ‘high density* sequence (Да=+0,3 t/m 3); 5—ophiolitic and arc 
sequences; 6—structural line (fault zones); 7—continental sequence of the ‘Bahama plat
form’ (presumed); 8—tectonic graben with clastic (younger) overburden; 9’—level of 
equalization (presumed)

puc. 87. Интерпретація гравитационных аномалий , участок 
Гуантанамо-Север, Куба

a. наблюденное и вычисленное поле по профилю R -R ’;
b. количественная интерпретация (выполнена с помощью программы Interpex 
MAGIX;
c. геологическое истолкование гравитационных объектовО 1— наблюденные значения; 2— вычисленные значения (левая шкала);
3— расхождение (увеличенная правая шкала); 4— толща с прибавочной плот
ностью (До=+0,3 t /m 3 ); 5— офиолиты и породы островной дуги;
6— структурные линии (разломы); 7— предпологаемые континентальные об- 

разования Багамской Платформы; 8— тектонические прогибы, заполненные 
осадочной толщей; 9— предпологаемый уровень выравнивания

conception: the ophiolitic complex thrusts on the North American plate as a cover 
(as a result of plate collision processes). The supposed two ‘steps’, i.e. structural 
lines (A and B), fit well to two fault zones interpreted from the geological mapping 
(personal communication from P. Gyarmati, Zs. Peregi and K. Brezsnyánszky). 
The relatively near-surface mass deficit (C) can be explained by a Paleogene 
tectonic graben filled up with clastic sediments (Cuenca de Palenque).

The geological-geophysical activity in Cuba organized within the framework 
of the CMEA was completed. The result of the expeditions and generally of the 
decennial joint work of Hungarian and Cuban experts can be summarized as 
follows (besides the concrete mapping works):

— the scientific and technical level of mineral prospecting in Cuba has been 
increased by introducing several methods, such as high accuracy IP
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viszonylag felszínközeli tömeghiány (C) egy paleogén, törmelékes összlettel 
kitöltött tektonikus árokkal (Cuenca de Palenque) kellőképpen magyarázható.

Kubában a KGST keretében szervezett földtani-geofizikai tevékenység be
fejeződött. Az expedíciók és általában a magyar és kubai geofizikus szakértők 
évtizedes, munkájának eredményét (a konkrét térképezési munkákon kívül) a 
következőkben foglalhatjuk össze:

— a kubai szilárdásvány-kutatás tudományos-technikai színvonalát több 
eljárás bevezetésével emeltük. Ilyenek pl: nagypontosságú GP mérések, 
dinamikus polarizációs vizsgálatok, VLF ellenállástérképezés, sekély
szeizmikus mérések;

— sikeres kísérleti bemutató méréseket végeztünk (részben a kubai-magyar 
műszaki-tudományos együttműködési szerződés keretében) tranziens 
(TEM), frekvenciaszondázó (MFS) és Slingram rendszerű EM szelvé- 
nyező módszerrel; ezek eredményeiről az Évi Jelentésben már beszámol
tunk;

— bevezettük a terepi adatfeldolgozás egy számítógépes rendszerét, amely 
a számítógép-orientált eljárások széleskörű alkalmazását tette lehetővé 
(pl. a terepi gravitációs feldolgozást);

— a szilárdásvány-kutatás területén (felhasználva a hazai tapasztalatokat és 
támaszkodva a kubai geofizikusok értékes és lelkes munkájára) többféle 
nyersanyag kutatására hatékony módszeregyüttest dolgoztunk ki;

— Az ELGI több karotázsállomást szállított szilárdásvány-kutatás céljaira 
Kubába. Ezek segítségével több új mélyfúrásgeofizikai eljárást honosí
tottunk meg.
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measurements, dynamic polarizability investigation, VLF resistivity 
mapping, shallow depth seismic measurements;
successful experimental demonstration measurements were carried out 
(partly within the framework of the technical and scientific cooperation 
agreement between Cuba and Hungary) with the transient (TEM), fre
quency sounding (MFS) and Slingram system electromagnetic profiling 
methods; their results have already been reported in Annual Reports of 
ELGI;
a computerized system of data processing in the field has been introduced 
which allowed the wide-spread application of computer oriented proce
dures (e.g. gravity data processing in the field);
in mineral prospecting, effective combinations o f methods have been 
elaborated in order to search for several raw materials (using domestic 
experience and being supported by the valuable and enthusiastic work of 
the Cuban geophysicists);
several new well-logging procedures have been introduced as ELGI has 
delivered several well-logging stations to Cuba for mineral prospecting 
purposes.
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