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Ásványtan képzettség

Af: 4 Kp
Mf: 9 Kp
(a Mf-ból már nem vonódik le az Af Kp
igénye)
A világot felépítő kőzetek,
ásványok, kövek sok titkot rejtenek.
Avatott szemlélő számára el is árulják
titkaikat, mesélhetnek a korszakokkal
ezelőtt lezajlott eseményekről, a föld
mélyén rejtőző dolgokról, rég kihalt
lényekről.
Persze
az
ásványtan
képzettsége nem jogosítja fel az embert
a kövek minden titkának kifürkészésére,
de ha kellő tudományos alapozottsággal
rendelkezik valaki, sokat megtudhat az
élettelen környezet által megőrzött
rejtélyekből.
Nagy
tapasztalattal
rendelkező, tanulatlan emberek is
képesek messzemenő következtetéseket
levonni a kőzetek vizsgálatából, de ez a
tudás eltörpül a szakavatott ásványtudor ismereti mellett.
Maga a tudomány magában
foglalja az ásványok összetételének,
szerkezetének ismeretét. Ezek alapján a
képzett karakter tisztában lehet fizikai
tulajdonságaival
(pl:
keménység,
hőtűrés, oldhatóság) és egyes kémiai
jellemzőivel is. Egy általa ismert
kőzetről képes megmondani, hogy
milyen körülmények között alakult ki,
esetlen mennyi idős lehet.
Ez a tudás a karaktereknek nagy
hasznára válhat a kalandok során. Egy
méregkeverőnek az ásványi mérgek
előállításához
elengedhetetlenül
szükséges az ásványtan ismerete.

De nem csak az ásványi mérgek
készítésében játszik nagy szerepet ez a
tudomány, sőt, nem is csak a mérgek
előállításában. Egy bányásznak tudnia
kell, hogy a kőzet hogyan viselkedik esetleg beomolhat a tárna -, milyen
ásványokat, érceket rejthet. De a
kincskeresőknek is hasznára válhat az
ilyenfajta
tájékozottság,
hiszen
drágakövet,
termésaranyat
nem
minden kőzet rejt magában. Abban is
sokat segíthet az ásványtan, hogy egy
tűzvarázsló alvó vulkánra leljen, ahol a
kráter mélyén ott fortyog az élő
tűzfolyam, és a kitörés megjósolásában
is sokat segíthet az ásványok
változásának felismerése.
Az ásványtanban képzetlen
karakter csak a leggyakrabban
előforduló ásványokat ismeri fel,
azokat is csak a tipikus megjelenési
formájukban.
Mást
könnyen
összekever az általánosokkal.
Af: Az ásványtanhoz alapfokon
értő karakter már kevert formájában is
felismerheti az ásványokat, és
olyanokról is tudomása van, ami az
átlag emberek számára „nem is
létezik”. Tisztában van az ásványok
típusainak
keletkezési
formáival.
Ismeri az ásványok tulajdonságait,
egymáshoz való viszonyait, jó eséllyel
meg tudja állapítani, hogy melyik
kőzet tartalmaz egy adott ásványt, és
egy konkrét helyen érdemes-e a
kitermelésével foglalkozni.
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Mf: A mesterfokú ásvány ismerő más szinte
minden ásvány- és kőzettípust ismer, a
legszokatlanabb formájukban is azonosítja őket. A
kőzetek alapján olyan helyeken is következtethet
egyes ásványok jelenlétére, amik mások számára
ismeretlenek, így olyan helyen is sikerrel nyittathat
bányát, ahol semmi nem utal arra, hogy a talaj
rejtegetne valami értékeset. Jó közelítéssel
következtethet a vizsgált kőzetek korára, és a
rétegekből olyan eseményekre is következtethet,
amelyek nagyon régen történtek. (Új tekercsek
alapján)
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