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Pelágikus eredetű mészkövek paleomágneses 
vizsgálatának jellegzetességei egy umbriai példa

nyomán*
M Á R T O N  P É T E R * *

A dolgozat gyengén mágnesezett kőzetek paleomágneses vizsgálatéira alkalmas módszerekre mutat 
be példákat. Hangsúlyozza a földtani szerkezet pontos megismerésének fontosságéit. A mágneses 
ásványok azonosítására a koercitív erő spektrum, termolemágnesezéssel kombinált változatát ajánlja. 
A természetes remanens mágnesezettség izolálására teljes termikus lemágnesezést javasol. Bemutatja 
a megbízhatósági kritériumok alkalmazáséit a termolemágnesezéssel izolált stabil mágnesezettség értel
mezésében..

В работе представлены примеры применения методов для палео магнитного исследо
вания слабо намагниченных пород. Подчеркивается важность точного знания геологического 
строения. Для идентификации магнитных минералов предлагается комбинирование спектра 
коэрцитивной силы с терморазмагничиваемостью. Для выделения естественной остаточной 
намагниченности предлагается полное термическое размагничивание. В работе представлено 
применение критериев надежности при интерпретации выделенной при помощи терми
ческого размагничивания стабильной намагниченности.

A standard procedure is suggested for the palaeomagnetic study of weakly magnetized marine 
limestones. I t consists of a careful analysis of the geological structure at each sampling locality, fo l
lowed by the identification of the magnetic mineralogy by an extended IB M  method. The next step 
is total demagnetization of all samples for which thermal (rather than A .F .) demagnetization is 
recommended and the isolation and identification of the stable remanence components. Finally, the 
use of the reliability indicators is demonstrated in the interpretation of the N R M .

Bevezetés

Az umbriai miogeoszinklinális üledéksor legfelső jura — alsó kréta tagjának 
mágnesezettségét vizsgáltuk az ELTE és a Nápolyi Egyetem közös projektjének 
keretében, amely a déltétiszi eredetű középső mediterrán vidék mezozoós fejlő
déstörténetének kutatását célozza. Az említett képződmény mélytengeri tűzkő- 
gumós-tűzkőzsinóros — Tintinnidákban gazdag — változó vastagságú mészkő
rétegekből áll, és helyenként a több száz méter vastagságot is eléri. A mészkő 
színe fehér, esetleg világos szürke, törésfelületei porcelánszerűek. A formációnév 
— Maiolica — az utóbbi tulajdonságnak köszönhető.

Az umbriai Maiolica paleomágneses vizsgálatát az indokolja, hogy a kér
déses időből mindössze három eredmény volt ismeretes: a maim és legalsó neokom 
pólusok [1] jólegyeznek, viszont a barrémi pólus [2]lényegesen különbözik tőlük. 
Paleomágneses vizsgálataink eredménye [3] a barrémi adatot igazolta és egyben 
újabb bizonyítékot szolgáltatott a középső mediterrán vidék közös mezozoós 
fejlődéstörténete mellett [4].

Ez a munka a Maiolicához hasonló mélytengeri eredetű mészkövek paleo
mágneses mérésének módszerbeli sajátosságaival foglalkozik, az umbriai vizs
gálatok tükrében.

* Az előadás az Egyesület Általános Geofizikai Szakosztályában hangzott el 1983. május 
19-én. .

** ELTE Geofizikai Tanszék, H — 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
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A mágnesezettség
A legfeltűnőbb talán a mészkövek, különösen a fehér színűek kis mágneses 

intenzitása (10*1 — 10~5A\m) , úgyhogy paleomágneses vizsgálatukra csak nagy 
érzékenységű magnetométerek alkalmasak. Ilyenek a legjobb kőzetgenerátorok 
(pl. a JR — á típusú eszköz) és kriogen magnetométerek., amelyek zajnívója a 
fizikailag elérhető legkisebb érték 2 — 3 x l0 ~ ß A\m körül van.

A paleomágneses mérések a mészkő remanens mágnesezettségére irányulnak. 
Remanenciát a diamágneses kőzetmátrixban finoman elosztó ferromágneses 
ásványszemcsék különféle eredetű mágnesezettségei kölcsönözhetnek a mész
kőnek. A mágneses ásványok részben törmelékes vagy biológiai eredetűek (mag- 
netit) vagy későbbi (pl. diagenetikus) kémiai folyamatok hatására képződtek. 
Amíg a törmelékes szemcsékhez kötődő remanencia legtöbbször a kőzet sztratig- 
ráfiai helyzetével datálható, azaz elsődlegesnek tekinthető, addig a szekundér 
ásványok által hordozott mágnesezettség felvételének ideje általában ismeretlen. 
Ghannell és mások [5] szerint azonban a szerves eredetű vasoxi-hidroxidok 
víztelenedése már a korai diagenezis szakaszában eredményezhet olyan méretű 
hematit kristályokat, amelyek kristályosodáskor felvett mágnesezettségükben 
képesek az egykori mágneses tér irányát geológiai idők alatt is megőrizni. Valóban 
sokszor tapasztaljuk, hogy mészkövekben a magnetit és a legnagyobb méretű 
hematit szemcsék azonos irányú mágnesezettséget hordoznak.

Késői diagenetikus folyamatok, karsztjelenségek, hidrotermális oldatok 
hatására is létrejöhetnek mágneses fázisok, amelyek rendszerint a primér mág- 
nesezettségtől elütő irányú, azt részben helyettesítő illetve arra szuperponálódó 
mágnesezettséggel járulnak hozzá a remanenciához. Látható tehát, hogy paleo
mágneses szempontból mennyire lényeges a mágnesség komplexitásának fel
ismerése, a primér mágnesezettség elkülönítése és azonosítása, amely akkor 
vihető keresztül, ha a mágnesezettség több ún. megbízhatósági kritériumot is 
kielégít. A legfontosabbak a következők [6].

A látszólagos pólusvándorlás miatt az egykori (pl. mezozoós korú) mágne
sezettség irányának lényegesen különböznie kell a jelenlegi földmágneses tér 
irányától.

Néhány millió évet képviselő szelvényben normális és fordított mágnesezett- 
ségű szakaszoknak kell váltakozniok, illetve területi mérés esetén mind normális, 
mind fordított polaritású mintáknak elő kell fordulni.

Több lelőhelyen meghatározott azonos korú mágnesezettség irányszórása 
kisebb kell legyen a rétegek eredeti (vízszintes) helyzetére vonatkoztatva, mint 
a jelenlegi tektonizált fekvés mellett. E kritérium teljesülése ui. magával vonja 
a mágnesezettség tektonikai mozgásokat megelőző korát és e mozgásokkal szem
beni változatlanságát, stabilitását.

Vizsgálatok

1. Paleomágneses mintavételkor a minták helyzetelemeinek felvétele mellett 
a helyi földtani szerkezet analízisét is el kell végezni, mert a földtani térképek 
általában nem eléggé részletesek ebben a vonatkozásban. A szerkezet pontos 
ismerete a rétegek eredeti, vízszintes helyzetének torzításmentes visszaállítá
sához, az ún. tektonikai korrekció elvégzéséhez szükséges.

Umbriában, a Fonté del Giordano folyócska völgyében feltárt Maiolica 
szelvényt az idősebb rétegektől felfelé haladva mintáztuk 276 m sztratigráfiai 
vastagságban két, összesen 80 m-t kitevő hézaggal. A sorozat aljától a tetéjéig

63



a rétegdőlések azimutja K-ről Ny-ra mintegy 80° -ot változik. A megfelelő dőlés
pólusok a sztereografikus projekción (1. ábra) egy főkör mentén szórnak. A 
pólusokhoz legkisebb négyzetes értelemben legjobban illő sík normálisa a szer
kezeti tengely ferdeségét méri, amely esetünkben (27.8°; 153.8°)-nsk adódik 
(1. ábra). Könnyű felismerni, hogy a helyi szerkezet ferde tengelyű szinklinális, 
amelynek főleg a magját, illetve az ÉK-i szárnyát mintáztuk. A szerkezet ten
gelyének vízszintesre állítása után, a korrigált dőléspólusok még mindig főkör
elosztást mutatnak, illetve rész-szelvényenként a következő átlagok körül cso
portosulnak: l  — 5m  között (17,5°; 42,9°), 5 — 18m  között (1,8°; 37,3°), 30 — 131 
m között (6,8°) 247,8°, és 194 — 276 m között (14,7°; 245,5°). A szerkezet teljes 
kisimításához (a rétegek vízszintesre állításához) szükséges korrekciókat a dőlés
pólusok függőlegesbe fordításával érhetjük el. A fenti két korrekció egyidejű

1. ábra. A Fonté del Giordano (Umbria) szelvényben mért dőlések a bázistól felfelé haladva a 
szelvényben fokozatosan K-iről D-/re változnak. A szerkezeti tengely ferdeségét a dőlésekhez 

illeszkedő főkör normálisa mutatja (sztereografikus projekció)

Рис. /.Распределение наклонов, измеренных в разрезе Фонте дель Джордано (Умбрия). От 
подошвы к кровле разреза азимуты наклона прогрессивно изменяются с востока на юг. 
Падение оси структуры (синклиналь) показано с помощью нормали большого круга, наи- 

лучш им  образом аппроксимирующего структуру (Стереографическая проекция)

Fig. 1. Distribution of measured dips in the Fonté del Giordano section. From base to top of 
section the dip azimuths change gradually from east to south. The plunge of the structure 

(syncline) is shown by the normal to the best fitting great circle (stereographic projection)

elvégzésére is van mód, ha a tengelyt vízszintesbe billentő forgást (0°; 63,8°; 
27,8°) előbb kombináljuk a korrigált dőléspólusokat függőlegesbe állító forgással. 
Ekkor a teljes tektonikai korrekció a következő kombinált forgásokkal valósít
ható meg: 1 — 5 m között (8,4; 27,1°; 27°); 5 — 18 m között (0,8°; 60,5° 27°); 
30-131 m között (-3 ,4°; 77,6°; 27,9°) és 194-276 m között (-6 ,6°; 91,7°;
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31°), ahol a zárójelben álló szögek a forgáspont szélesség és hosszúság koordinátái 
a helyi koordinátarendszerben, illetve az alkalmazandó forgás szöge az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

Világos, hogy a szerkezet komplexitásának fel nem ismerése esetén a tek
tonikai korrekció rétegenkénti vagy rétegcsoportonkénti billenési korrekciókra 
fog (csapásmenti forgások) korlátozódni, tehát megváltoztatja a rétegek relatív 
azimutális orientációját és ezzel együtt eltorzítja a paleomágneses dekliná
ciókat [7].

2. A paleomágneses méréseket célszerű a mágneses ásványok meghatározá
sával kezdeni. A jelenlévő' mágneses fázisok minó'ségéből ui. a mágnesezettség 
eredetére lehet következtetni.

Mészkövekben a rendkívül kis koncentráció és szemcseméretek miatt ás
ványtani módszerek gyakorlatilag nem alkalmazhatók. A mágneses módszerek 
közül a Dunlop-féle koercivitás spektrum analízist [8] és annak termikus le- 
mágnesezéssel kombinált változatát [9] részesítjük előnyben.

Azonos mikroszkópos remanens koercivitással (hcr) rendelkező egydoménű 
részecskék izotermikus mágnesezése H < hcr nagyságú térrel hatástalan, H ^ h cr 
viszont telítést eredményez. Ennek következtében egy adott mintában lévő 
összes egydoménű részecske-együttes hcr eloszlása f(h cr) megkapható az

összefüggésből, amelyben J rs a telítési remanens mágnesezettség, J ir pedig a 
H nagyságú térben kölcsönzött izotermális remanens mágnesezettség (IEM ) 
[<$]. Gyakorlatban a fenti spektrumot az IRM  — H, diszkrét pontokban felvett 
görbéből származtatjuk.

A magnetit remanens koercivitása nem haladja meg a 0,15T-t. A nagyobb 
(egydoménű) hematitszemcsék (spekularit) spektrumának csúcsa 0,2T körül 
található, míg a kisebb méretű hematitok (pigment) remanens koercitív ereje 
0,3 és 1,8 T  közötti értékeket vehet fel [8]. A goethit spektrumát még nagyobb 
koercivitások jellemzik (egészen 5 T-ig) \9~\.

A 2. ábra a Fonté del Giordano szelvény 252 m szintjét képviselő mintájának 
IRM — H  görbéjét és remanens koercitív erő spektrumát mutatja H( = hcr) — 
= 0.6 T-ig. A spektrumban a kis koercitív erejű fázis (hcr<0.15 T) uralkodik, 
ami magnetitre utal. A nagyobb koercivitás járulékok (hcr>0.15 T) ugyanakkor 
hematit jelenlétét indikálják.

A kis és nagy koercitív erejű fázisok további szétválasztására a 0.6 T-ig 
izotermikusan, szobahőmérsékleten felmágnesezett mintát, 0.15 T-s térben 
újramágneseztem az előzővel ellenkező irányban. így a 0.15 T-nál kisebb rema
nens koercivitású fázisok mind az újramágnesező tér irányába mágneseződtek, 
a 0.15 T-nál nagyobb koercivitású frakció pedig megőrizte eredeti mágnesezett- 
ségét. Az így előkészített mintát ezután termolemágnesezésnek vetettem alá. 
A 3- ábrán a Quinta összetett IRM -jének viselkedését láthatjuk a hőmérséklet 
függvényében (pozitív a második felmágnesezés irányába eső IRM). Ami ebből 
a mérésből kiderült az az, hogy a magnetit Curie-hőmérsékletét (580°C) túlélő 
hematit kétféle mágneses tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik fázis 0,15 T-nál 
kisebb koercitív erejű és 675 9C-ra mágneseződik le (eddig a hőfokig csökken a 
pozitív IRM), a másik 0.15 T-nál nagyobb koercitív erejű és csak 725 °C-on tűnik 
el (675 és 725 °C között negatív IRM  mérhető). Az első tulajdonság csak nagyobb
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2. ábra. Egy Maiolica minta IRM —H gör
béje és a megfelelő remanens koerci ti vitás 

spektrum

Puc. 2. Приближенный коэрцитивный 
cneivip образца Майолика, определенный 

из кривой IRM -  Н

Fig. 2. Approximate coercivity spectrum of 
a Maiolica sample as] derived from the 

IRM —H curve also shown

3. ábra. 0,6 T, ill. ellentétesen 0,15 T 
térben szobahőmérsékleten felmágnesezett 
Maiolica minta mágneses intenzitásának vál
tozása a hőmérséklet függvényében (pozitív 
a kisebb tér iránya). A magnetit teljes le- 
mágneseződése után 580 °C-on a megmaradó 
hematit két különböző mágneses tulajdonsá

got műt át

Puc. 3. Изменение интенсивности намагни
ченности образца Майолика, намагничен
ного при комнатной температуре в поле 0,6 
Т, а затем в поле 0,15 Т обратного направ
ления, в зависимости от температуры (По
ложительное направление показывает 
меньшее поле). Гематит оставшийся после 
полной размагниченности магнетита при 
температуре 580 °С, показывает два разных 

магнитных свойства

Fig. 3. Thermal demagnetization behaviour 
of a composite IRM first induced in a 
Maiolica sample in 0.6 T field then in a 0.15 
T field in antiparallel direction both at room 
temperature (Positive is the low field direc
tion). After the disappearence of the mag
netite at 580 °C the remaining haematite 

shows two magnetic properties
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szemcséjű ( >0,5fim) gyengén ferromágneses hematitok sajátja, míg a második 
a legkisebb méretű (20Ä) antiferromágneses hématitkristályokra jellemző [10].

A fenti kísérlet több mintával történő megismétlése ugyanazt az eredményt 
adta, miszerint a Fonté del Giordano mészkövek domináns mágneses ásványa a 
magnetit, amelyet változó mennyiségben kétféle mágneses tulajdonságú hematit 
kísér. Más lelőhelyen esetenként goethit is kimutatható az összetett IBM  le- 
mágnesezési görbéjének kezdeti (T  —110 °G, a goethit CW’ie-hőmérséklet) 
emelkedéséből.

3. A következő vizsgálat arra irányul, hogy a kőzetmágnességi mérések 
által kimutatott mágneses ásványok, illetve az általuk hordozott remanens mág- 
nesezettségek milyen mértékben vesznek részt a kőzet természetes remanens 
mágnesezettségének kialakításában. Üledékes kőzetekre és így mészkőre is alkal
mas módszer a természetes remanens mágnesezettség teljes lemágnesezése, 
amelynek leghatékonyabb változata a termikus lemágnesezés. A hőmérséklet 
fokozatos emelésével egyre nagyobb blokkolási hőmérsékletű mágnesezettségek 
relaxációja érhető el, egészen a minta teljes lemágnesezettségi állapotának 
eléréséig.

Példaként szolgáljanak a Fonté del Giordano szelvény 237 m ill. 244.8 m 
szintjét reprezentáló minták ortogonális lemágnesezési görbéi [11] ( 4 .  á b r a ) .  
Az ábrán jól látszik a két minta ellentétes mágneses polaritása és gyenge mág-

4. ábra. Ortogonális termolemágnesezési görbék egy normális (bal oldal) és egy fordított (jobb 
oldal) mágnesezettségű Maiolica mintára. (A vízszintes tengelyen a mágnesezettség Ny —K-i, 
a függőleges tengelyen részben az É — D-i, részben a vertikális komponense szerepel). Az origóban 

levő négyzet a mérésre használt magnetométer zajnívóját reprezentálja (4XlO-6 A/m)

Puc. 4. Ортогональные кривые терморазмагничиваемости для образцов Майолика, один из 
которых намагничен нормально (слева), а другой в противоположном направлении (справа). 
(На горизонтальной оси указана 3 -  В компонента намагниченности, а по вертикальной оси 
-  компонента частично С -  Ю, а частично -  вертикальная компонента). Квадрат в начале 
координатной системы показывает уровень шума магнитометра, применявшегося для

измерений (4х 10-6 А/м)

Fig. 4. Orthogonal (Zijderveld-) plots showing the thermal demagnetization behaviour of a normal 
(left side) and a reversed (right side) Maiolica specimen. The square in the origin represents the 
uncertainty of each measurement owing to the noise level of the (JR — 4) magnetometer

(4X 10-6 A/m)
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nesezettsége. A koordinátarendszer kezdőpontjában megrajzolt négyzet a mag- 
netométer zajnívóját értékelteti ( 4 x l0 ~ 6A\mm), amelyet tulajdonképpen 
minden egyes mérési ponthoz oda kell képzelnünk, mint az eredmény bizony
talanságát. A két minta közös tulajdonsága, hogy az 500 °C után megmaradó 
mágnesezettség, a viszonylagosan nagy mérési hibák ellenére is jól láthatóan, 
irányváltozás nélkül hal el 580 °(7-on, a magnetit Curie-hőmérséklet én.

A példából világos, hogy a minták stabilis természetes remanens mágne- 
sezettségét, amely 500 °C után jelenik meg tisztán, a kőzetben lévő magnetit 
hordozza. Feltehető, hogy ez a mágnesezettség a kőzettel egyidős, miután mész
kövekben a magnetit törmelékes vagy biológiai eredetű. A termikus lemágnese- 
zési kísérletek hematithoz tartozó (580 °C felett relaxáló) mérhető mágnesezett- 
séget nem indikálnak, úgyhogy a kőzetben lévő hematit hatása a természetes 
remanens mágnesezettségre a Fonté del Giordano szelvényben elhanyagolható.

4. Mielőtt e termikus lemágnesezéssel izolált stabil remancia eredetét illetően 
lándzsát törnénk, célszerű elvégezni a tektonikai korrekciókat és megvizsgálni 
a korrigált remanencia irányokat.

A szóbanforgó lelőhelyen 63 normális és 39 fordított mágnesezettségű minta, 
váltakozó normális és fordított polaritású zónákba rendeződik. A szelvény mentén 
változó tektonikai korrekció (1. 1 pont) elvégzése után 30 és 131 m között a 23 
normális és 24 fordított mágnesezettségű minta középirányai nem esnek pontosan 
egy egyenesbe (5ja. ábra) viszont ugyanezek 194 és 276 m között 18 normális, 
illetve 11 fordított mintára statisztikailag azonos tengelyt definiálnak ( 5jb. 
ábra). Miután itt termikusán tisztított paleomágneses irányokkal állunk szem
ben, az 5jb ábrával illusztrált utóbbi esetet tartjuk természetesének, de az 5ja 
ábra sem elszigetelt, vagy véletlen példát mutat. Ha ugyanis, az eredetileg pon
tosan antiparallel irányú normális és fordított mágnesezettségre, egy lemágnese
zéssel szemben hasonló stabilitású másodlagos remanencia szuperponálódik, 
akkor az eredő normális és fordított irányú mágnesezettségek 180°-tói különböző 
szöget fognak bezárni egymással (mint az 5Ja ábrán). A hatás kiküszöbölése egy
szerű: a fordított (mágnesezettségű) csoport középirányát normálisra konvertál
juk, majd a normális középirány és a megfordított középirány átlagát vesszük, 
ami az eredeti, rárakodott komponenstől mentes, normális mágnesezettség iránya 
lesz [6] (51a ábra).

A termolemágnesezéssel izolált természetes remanens mágnesezettség közép
iránya a Fonté del Giordano szelvényben a következő.

Tektonikai korrekció előtt (N  = 102):

D = 291,5°; 7= 15,9°; к = 47; a95 = 13,6°,

tektonikai korrekció után (N — 102):

Dc = 281,7°; l c = 33,5°; к = 836; oc95 = 3,2°,

ahol (D, I )  ill. (Dc, I c) a középirány deklinációja és inklinációja tektonikai 
korrekció előtt és után, к és a95statisztikai paraméterek [12], N  pedig a paleo
mágneses minták számát jelenti.

A középirány pontosságát jelző к több mint 77-szeresre növekszik a tekto
nikai korrekció hatására, ami nyilvánvalóan (statisztikailag is) szignifikáns 
pontosság javulás.
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5. ábra. Két szelvényrészlet normális és fordított mintáinak mágneses középirányai (konfidencia
körrel) a Fonté del Giordano sorozatból tektonikai korrekció után 

a) 30— 131 m, a középirányok nem esnek egy egyenesbe. A csillag a helyes középirányt mutatja 
b) 194 — 276 m, a középirányok „pontosan” (statisztikailag) antiparallelek

Puc. 5. Средние магнитные направления нормальных и обратных образцов (с кругом дове
рительности) участков д в у х  профилей из серии Фонте дель Джордано после тектонической

коррекции
а) 3 0 - 131 м: средние направления не совпадают. Звездочка показывает привальное 

среднее направление
б) 194-276 м: средние направления «точно» (статистически) антипараллельны

Fig. 5. Mean directions of normal and reversed samples with a95-confidence circles from two 
subsections of the Fonté del Giordano sequence after tectonic correction 

a) 30—131 m: the angle between the two mean direction significantly differs from 180°. The
asterisk is for the right direction

b) 194 — 276 m: the two mean directions are “precisely” (statistically) antiparallel

К övetkeztetések

A fenti vizsgálatok eredményei egybehangzóan arra utalnak, hogy a Maiolica 
mészkövek termolemágnesezéssel izolált stabil mágnesezettsége primér, vagyis 
a képződmény sztratigráfiai korával datálható. A paleomágneses mérésekkel 
párhuzamosan elkészült a szelvény paleontológiái (Calpionellid) zonációja is, 
amely lehetővé tette, hogy a normális és fordított paleomágneses intervallu
mokat az óceáni mágneses anomáliákból levezetett polaritás-idő skálával korre
láljuk [3].
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Egyesületi hírek

Az МОЕ Országos Elnöksége 1983. december 19-én megtárgyalta a Tudományos I 
Bizottságnak a magyar geofizikai szaklapokban megjelent legjobb dolgozatok jutái-1 
mazására vonatkozó javaslatát. Az alábbiakban ismertetjük a hozott határozatot és\ 
annak indoklását.

A szaklapok szerepe igen jelentős a hazai geofizika fejlődésében. Fórumot 
biztosítanak új tudományos vagy műszaki eredmények publikálására, mégis- j 
mertetik a szélesebb szakmai közönséggel a külföldön kifejlesztett módszereket, I 
ezzel előkészítve azok hazai bevezetését és teret adnak gyakorlati kutatásokkal 
kapcsolatos tapasztalatok ismertetésére. A szakcikkek szerzőinek munkássága; 
hozzájárul a geofizikai kutatások eredményességéhez és, bár közvetett módon,, 
része van gazdasági eredményeiben is.

Részben e tevékenység elismerése, részben ösztönzése érdekében a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete minden évben jutalmazza a legjobb cikkek szerzőit.;

Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, a Geofizikai Közlemények 
és a Magyar Geofizika szaklapok cikkeit két kategóriában értékelik. Az egyik- 
kategóriába a nemzetközi összehasonlításban is új tudományos vagy műszaki 
eredményeket tartalmazó cikkek tartoznak, a másikba külföldi kutatási ered
ményekről, irányzatokról, esetleg azok adaptációjáról, továbbá gyakorlati kuta
tásokról szóló cikkek, beszámolók sorolhatók. E két nehezen összehasonlítható,! 
de egyaránt fontos csoport cikkeit külön-külön bírálja el a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete Tudományos Bizottsága.

A cikkek értékelése év végén történik, a fenti szaklapoknak az előző év 
november 1. és a tárgyév október 31. között, évfolyam és kötetszámtól függet
lenül, ténylegesen megjelent számaiból.

A bíráló bizottság tagjainak cikkei ki vannak zárva az értékelésből.
A jutalmak az egyesület évzáró közgyűlésén kerülnek átadásra.
A jutalmazott cikkek értékelését a Magyar Geofizika megjelenteti.
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