Geovitenskapelig europeisk prosjekt.
Av J.H. Paxal Oc-nytl - sept. -82
European Science Research Council,
(ESRC) har anbefalt iverksatt en undersskelse av jordens faste del, lithosferen, i et snitt fra nord til syd gjennom Europa. Det gjelder siledes jordskorpen og ovre del av mantelen gjennom Skandinavia og Sentraleuropa til
Middelhavsomradet. Det anses av vesentlig betydning a kunne forsta utviklingen i foldinger og brudd (tektonikken) i jordens kontinenter. Den strekning som er valgt anses for serlig interessant fordi den gAr fra noen av de
eldste dannelser i prekambrium i det
baltiske skjold i nord ned til det stadig
aktive omradet ved Middelhavet. En
kan pA denne mite fA innblikk i den
tektoniske virksomhet gjennom tidene
og vinne kunnskap om dannelsen av

prekambriske, kaledonske, hercynske
og alpine belter, og den senere innvirkning av endringer

i

fysiske og geomet-

riske forhold. Ettersom den underliggende mantel ogsi er av betydning for
dannelser i jordskorpen vil studiet
mette omfatte denne. Sammen med
disse grunnleggende studier

+

fA delprosjekter i anvendt vitenskap.
vil forhApentlig bidra til bestem-

Disse

melse av dype malmleier, oljeressurser,

vannkilder og omreder hvor det kan
komme jordskjelv og ras.
ESRC er en fast komitd i European
Science Foundation @SF), som er en
ikke-statlig organisasjon av forskningsinstitusjoner med sete i Strasbourg. ESF har ni 47 medlemmer fra
18 land. Forslaget fra ESRC vil bli behandlet pe ESF'S ersmote

i

november

t982.
Prosjektet er kalt European Geotraverse Prosject (EGT) og forutsetter et
samarbeid mellom geologer, geofysikere, petrologer, landmAlere og andre
geovitenskapsfolk, Det skal bidra til
okt kjennskap til jorden i en storre vitenskapelig sammenheng. En arbeidsgruppe har i juli iir trukket opp detaljerte retningslinjer for organisering av
arbeidet.
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Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.
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