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Salvioni az összehasonlítás alapjául Augustus császárnak Riminiben 
lévő diadalívébe befalazott magasságjegyet veszi, vagyis ennek a régi rend
szerben nyert 6,94085 m magasságát változatlannak tekinti, és a szintválto
zásokat erre a vonatkoztatási alapra szerkesztett mozgásdiagrammokban 
és táblázatokban mutatja be.

Az alábbiakban ezeknek az adatoknak alapján tesszük vizsgálat tárgyává 
a Po folyó torkolati vidékének jelenkori mozgásviszonyait.

Nominális magasságok
Szabatos szintezések eredményeinek összehasonlítása alapján végzett 

szintváltozásvizsgálatok alkalmával igen fontos tényező az az időtartam, 
amely alatt az említett változások bekövetkeztek. Ma — világszerte — 
az időegységre vonatkoztatott változásokat tesszük vizsgálat tárgyává. 
Nem közömbös azonban az, hogyan képezzük az időegységre vonatkoztatott 
szintváltozási mérőszámokat. Nem ritkán találkozunk azzal a a felfogással, 
amely a régi-, illetőleg az újabb szintezés időpontja között eltelt időt tekinti 
a változás bekövetkeztére jellemző időtartamnak. Ez a nézet nagyon kézen
fekvőnek látszik, és csak tüzetesebb vizsgálat és megfontolás után világlik 
ki, hogy mégsem mondható kifogástalannak. A szintezési hálózatba Ti 
időpontban bekapcsolt alappontok magassági koordinátái számszerűleg 
ugyanis, miként alább kifejtjük, nem a Tt, hanem a kezdeti T0 időpontra 
jellemző magassági állapotnak felelnek meg.

Kezdődjék valamely szabatos szintezési hálózat kifejlesztése K 0 ki
indulási ponton T0 időpontban: rendszerint valamely év tavaszán. Ugyan
ezen év őszéig, az európai mérési idény végéig, eljutnak a szintezéssel jPx 
alappontig. A K 0 és P t pontok között megmért magasságkülönbség legyen hv

Ezt a hx értéket több hiba terheli. Elsősorban a különféle okokból 
származó mérési és személyi hibák, [2] ezekkel azonban jelenleg nem kell 
bővebben foglalkoznunk. Annál inkább számításba kell vennünk a koz
mikus-, a geofizikai- és geológiai okokra visszavezethető változásokat, mert 
ezek miatt a földfelülettel szoros kapcsolatban lévő szintezési alappontok 
szüntelen mozgásban vannak, magasságukat percről-percre változtatják. 
E változásokat a következő nagy csoportokra oszthatjuk:

1. a földkéreg árapály-jelenségéből származó napi oszcillációkra. (Erre 
vonatkozóan igen kevés tényleges vizsgálati eredmény áll ezidőszerint ren
delkezésünkre, s a meglévők is szinte kizárólag tengerpartközeli területekre 
vonatkoznak, mint pl. Japán, Dánia stb. Kétségtelen azonban, hogy a luni- 
szoláris hatás belsőkontinentális területeken is jelentkezik [3], de a szintezési 
eredményeket, amennyiben a méréseket a szabatos szintezésekre előírt 
utasítások szerint végezzük, szóbajöhető mértékű szabályos hibával nem 
terheli.)

2. Az inszoláció hatására vezethető vissza a földkéreg évszakos oszcil
lációja.

3. Valószínű, hogy a földkéreg szekuláris változásait, vagyis az év
százados emelkedéseket és süllyedéseket részben belső termikus okok váltják
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4 Bendefy László

ki, de ugyancsak szekuláris jellegűek az izosztatikus és eusztatikus okokból 
származó szintváltozások is.

Mindezek a változások együttesen azt eredményezik, hogy a szintezési 
alappontok szüntelen változtatják magasságukat. Ezek a változások a 
mérési idény alatt szabályos hibákként közvetlenül belekerülnek a mérési 
eredményekbe. A téli észlelési szünetben azonban szintén tovább tartanak, 
s azt eredményezik, hogy T2 időpontban, amikor az észlelést Р г pontról 
folytatni óhajtjuk, Р г már nem az eredetileg megállapított helyzetében lesz, 
hanem P{ helyzetben. A kettő között

Pí —  Pi — лг
a különbség.

A második mérési idény végén eljutunk P 2 alappontig. P j és P 2 közötti 
magasságkülönbség: Л». A harmadik mérési idény elején, T3 időpontban, a 
P 2 megváltozott helyzete: P2, a vonatkozó különbség pedig

P2 — P2 = A2

és így tovább. A változás tehát T3 időpontban: (ól1 -j- A2).
Azonban egyelőre A r ről, A 2-ről, illetőleg a (A x -f A 2)-ről semmit sem 

tudunk. Nem ismerjük a változások nagyságát, sőt azt sem tudjuk, hogy 
emelkedő, vagy süllyedő jellegűek-e. Csakis az egész hálózat szintezésének 
befejeztével, amikor visszakötöttünk a K 0 kezdőpontra, tudjuk megközelítően 
megállapítani (Аг + A2 +  . . . +  An) nagyságát abban az esetben, ha K0 
kezdőpont saját elmozdulását is ismerjük, illetőleg valamiféle módon meg 
tudjuk határozni. Pl. hosszú idő óta működő thalattográfokkal kapcsolatos 
kiindulópontok szintváltozása, ha az eusztatikus változást, a rétegtömörülés 
mértékét, valamint a partok saját elmozdulását ismerjük, szabatosan meg
határozható. (Trieszt esete.) Ellenben szárazföldi kiindulópontnál (amilyen 
pl. Nadap is) a (K0—K n) változás nagyságának megállapítása nagyon nehéz. 
Amennyiben szintezési hálózatunk egyugyanazon a szerkezeti rögön marad, 
s tektonikai lépcsőt sehol sem keresztez, K 0 változásának nagyságát, legyen 
bármilyen nagy is, nem tudjuk megállapítani, mert a záróhibában K 0 elmoz
dulása nem jelentkezik. Ha azonban tektonikai lépcsőt vagy lépcsőket hág
tunk át, vagy más szóval: ha szintezési hálózatunk több, különbözőképpen 
mozgó rögöt foglal magában, a záróhibában az egyes rögök közötti mozgás- 
mtenzitáskiilönbségeknek megfelelő rész-elmozdulások jutnak összegszerűen 
kifejezésre.

Ezek szerint minden egyes alappontunk mozgásban van a mérés tar
tama alatt, s a bekövetkezett változások benne foglaltatnak a mérési ered
ményekben, mégpedig — ahogy előrehaladunk a munkával — növekvő 
módon, halmozódó jelleggel, a mérés kezdetétől eltelt idő arányában.

Az országos szintezési hálózatok mérése általában éveket, sőt évtizedeket 
vesz igénybe. Természetes dolog, hogy a mérés befejeztekor már a K 0 kezdő
pont sincs abban a magasságban, ahol a mérés kezdetén volt. A záróhiba' 
tartalmazza tehát: 1. a szintezési alappontoknak a mérés tartam a alatt 
bekövetkezett relatív változásait; 2. mindazoknak az alappontoknak a mérési
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szünetben történt relatív változásait, amelyeknél a mérést az észlelési idény 
végén abbahagytuk; továbbá 3. a mérési hibákat. Pontosabban: a záróhiba 
mindezeknek az elmozdulásoknak és a különböző mérési hibáknak összege
ként jelentkezik.

A szabatos szintezésből nyert magassági koordináták tehát — szigorú 
értelemben — nem felelnek meg a valóságnak, hanem csak névleges (nomi
nális) értékek (P2), (P 3) . . . (Pn), mivel számítástechnikai okokból P x alap
pontnak 1\ időpontban elfoglalt helyzetéhez kapcsolódnak.

Teljesen hasonló a helyzet a szubtrópikus vidékeken, ahol a szintezési 
munkálatok majdnem egész éven át folytathatók; megszakítás azonban itt 
is van; az esős évszak néhány hétre (hónapra) lehetetlenné teszi az észlelést.

A szilárd földkéreg változásaival egyidőben lassú, de folymatos változást 
észlelünk a tengerek középszintjét illetően is. Ezt nevezzük eusztatikus 
változásnak. Ennek következtében K 0 kezdőpontnak nemcsak a pontok 
szekuláris változása, hanem az eusztatikus változás miatt is megváltozik 
a középtengerszinthez való viszonya. A thalattográfadatok alapján azonban 
ma már az eusztatikus változások matematikailag kifejezhetők. A felírható 
függvénytani kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a középtengerszintet úgy 
tekintsük, mintha időben változatlan volna [4].

Ha a mérési hibák és a felületi mozgásokból származó különbségek az 
egész hálózat mentén mindenütt azonos értelműek és azonos intenzitásúak 
lennének, továbbá, ha minden esztendőben azonos hosszúságú hálózat- 
fejlesztést végeznénk, akkor helyes volna az az eljárás, amelyet ma — jobb 
híján, mint egyedül lehetségesei — alkalmazunk, amikor t. i. a poligononkint 
mutatkozó záróhibákat a szakaszhosszak arányában lineárisan osztjuk el.

így azonban meg kell alkudnunk a lehetőségekkel, mert bármiféle 
módon osztanánk is el a hibákat országos (regionális) viszonylatban, a való
ságnak megfelelő állapotot legfeljebb megközelíthetjük, de el nem érjük 
sohasem.

Vagyis a szintezés során nyert koordináták nem a valóságnak tökéletesen 
megfelelő, hanem csak névleges (nominális) értékek, amelyek annál inkább 
közelítik meg a valóságos állapotot, minél rövidebb idő alatt sikerült az egész 
szintezési hálózatot kifejlesztenünk.

Láttuk, hogy a nominális magasságok kialakulására az az időpont 
jellemző, amikor a K 0 kezdőponttól elindultunk a szintezéssel. Ilyen eset 
pl. az egykori Osztrák-Magyar Monarchia multszázadi szintezése [5], amikor 
is a munkálatokat a trieszti thalattográftól indították el. Vannak azonban 
esetek, amikor a szintezést valamelyik hálózatbeli alappontnál kezdjük, és 
csak a munka során, talán évek múlva csatlakozunk a hálózat alapjául 
tekinteni kívánt főalapponthoz, amelynek viszont egy előző szintezésből 
nyert abszolút magasságot tulajdonítunk. Ehhez hasonló pl. az 1921 és 1944 
között kifejlesztett magyarországi felsőrendű szintezési hálózat [6] esete, 
amikor is a munkálatokat 1921-ben a Jászságban kezdették meg, és csak 
1923-ban kötöttek rá a multszázadvégi bécsi szabatos szintezésből változat
lanul átvett magasságú Nadap nevű főalappontra.

Az első esetben a vonatkoztatási időpont T0, vagyis a szintezés kez-
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A Pó-síkság jelenkori süllyedése 7

eleiének időpontja, az utóbbi esetben pedig az az időpont, amelyben a fő
alapponthoz való kapcsolat ténylegesen megtörtént.

Látható, hogy a szabatos szintezéssel nyert magasságok számszerű 
értéke függ a Tn kezdőidőponttól. Éppen ezért célszerűnek látszik, hogy 
tudományos felhasználás céljára az alappontok magassági értékének meg
adása mellett a hozzájuk tartozó T0 érték is közöltessék.

Vonatkoztassuk a fentebb előadottakat a szóbanforgó Po-síksági szin
tezésekre.

A régi olasz országos felsőrendű szintezési hálózat kifejlesztésének mun
kálatai 1884-ben kezdődtek, az új felsőrendű szintezési hálózaté pedig 1950- 
ben. A vonatkoztatási időpontok tehát 1884, illetőleg 1950. Az egyes alap
pontok közötti szintkülönbség a 66 év alatt bekövetkezett elmozdulásnak, 
illetőleg szintváltozásnak felel meg.

Áttérés abszolút rendszerbe
Bármely szintezési alappontnak időbeli változását úgy állapíthatjuk 

meg, hogy meghatározzuk a kérdéses alappont magasságkülönbségét egy 
vonatkoztatási főalapponthoz viszonyítva mind a régi, mind az újabb szin
tezési munkálatok alapján és kiszámítjuk azt, hogy ez a két érték mennyivel 
tér el egymástól. Ha a vonatkoztatási főalappont szárazföldi pont és a 
kéregmozgásokkal egyetemben magasságát változtatja, nem tehetünk egye
bet, mint hogy a főalappont magasságát a vizsgált (Tn — T0) időközben 
változatlannak tekintjük. Nyilvánvalóan az így kapott szintváltozási értékek 
relatív számértékek lesznek. A valóságnak megfelelő, vagyis abszolút szint
változási értékekhez akkor jutunk, ha van egy olyan vonatkoztatási alap
szintünk, amelynek változatlanságáról vagy meggyőződést szereztünk valami 
módon, vagy pedig változását az idő függvényeként ki tudjuk fejezni.

Ilyen alapszintnek tekinthető pl. a tengerek középszintje, ha elegendő 
hosszú időszakon át végzett kifogástalan thalattográf-észlelések állanak 
egy-egy állomásról rendelkezésünkre. Ebben az esetben ugyanis felírható, 
hogy

(М0)тп =  M 0 +  [ö] és [d] =  [(t) +  (e) +  (A-)] (Tn — T0) (1)

ahol (M 0)r a középszint magasságát jelenti Tn időpontban; M 0 ugyanazt 
a T0 kezdeti időpontban.

(i) =  az izosztatikus és tektonikus eredetű okokból, valamint 
a földkéreg rugalmassága következtében bekövetkező 
változások összességére jellemző együttható;

(e) =  az eusztatikus jellegű változás együtthatója;
(A) =  a rétegtömörülésből eredő változás együtthatója; és 
(■d) =  maga a változás tényleges értéke.

Ha ezek a mennyiségek ismeretesek és a (Tn — T0) időközben a vál
tozások jellege ugyanaz maradt, (vagyis előjelváltozás nem következett be), 
akkor a továbbiakban a kérdés úgy kezelhető, mintha M 0 időközben vál
tozatlan maradt volna [7].
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8 Bendefij László

Jelen esetben az abszolút elmozdulások mértékét óhajtjuk alapponton
ként megállapítani. Evégből azon a két ponton, ahol erre lehetőség kínálkozik, 
számítsuk át a Salvioni által közölt értékeket a középtengerszinthez viszo
nyított értékekre az (1) egyenlet szerint. Erre mód kínálkozik a velencei 
és a Ravenna melletti Porto Corsiniben lévő thalattográf-állomásokon.

Velencének három thalattográfállomása van: Venezia S. Stefano, V. 
Arsenale és V. Lido. Az utóbbi tulajdonképpen nem a városban, hanem attól 
DK-re, mintegy 2,5 km távolságban lévő szigeten van, mélyszerkezetileg 
azonban kétségtelenül összefügg a tengerparttal. Ezért leghelyesebb, ha 
a három állomás szolgáltatta adatokat egyformán figyelembe vesszük.

A tízévi szintváltozás e három állomáson S. Polli közlése szerint [8], 
[9], [10].

Venezia S. S te fa n o ............................................................................  4- 32,0 mm
Venezia Arsenale ..............................................................................  +  22,0 mm
Venezia L id o .......................................................................   +  31,00 mm

Középérték : +  28,33 mm

Ugyancsak Polli szerint a földközitengeri és az adriai térségben a jég
árak olvadásából származó eusztatikus változás tíz évenként : -(- 18,0 mm. 
Vagyis a tényleges partmenti süllyedés Velencében 10 évenként 10,33 mm, 
ami 66 év alatt 68,18 mm-nek felel meg.

Ravenna kikötőjében, a várostól 10,5 km távolságban lévő Porto Corsini 
thalattográfállomáson a szintváltozás 10 évenként: -j- 22,0 mm. Ebből 18 mm 
ugyancsak az eusztatikus változásnak felel meg, míg 4 mm tényleges part- 
süllyedést jelent; ez 66 év alatt 26,4 mm.

Az izosztatikus gravitációs anomáliák erősen szabályos jellegének isme
retében [11], [12], [13] az alábbi transzformációs alapból indulhatunk ki: 
Salvioni összevetése szerint Velencében 66 év alatt 5,76 mm emelkedés 
mutatkozik. Ezzel szemben kétségtelen, hogy Velencében a thalattográfok 
a partok 68,18 mm-es süllyedését regisztrálják.

Ugyanígy Salvioni szerint Ravennában 63,07 mm süllyedés mutatkozik 
[rfjHim =  0 feltételezése esetében. A Porto Corsiniben lévő thalattográf 
adatai szerint azonban a partok süllyedésének mértéke itt 26,4 mm ugyan
ezen idő alatt.

Az adatok megbízhatóságára vonatkozóan megjegyezzük, hogy a velencei 
thalattográf 60 éve, Porto Corsinié pedig 50 éve dolgozik.

A Salvioni által közölt szintváltozási mérőszámok alakulásában — mint
hogy szárazföldbelseji alappontokról van szó — az eusztatikus tényezőnek 
nincsen szerepe. Ezért Polli adataiból az eusztatikus változások mértékét 
el kellett hagynunk. Ami megmaradt, nem egyéb, mint a

[(0 +  (Aj] (7n-  T0) =  [d].......................................  (2)

érték, vagyis a partok mozgása Ravennára (azaz Porto Corsinire), illetőleg 
Velencére vonatkoztatva. Ennyivel süllyedtek a partok 66 év alatt. Vagyis 
T0 időpontban M 0 P Cors. és M 0 Ven. a vonatkozó [//] értékkel mai helyzeténél 
magasabban volt.
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1. táblázat
Szintváltozás a Rimini—Cosina—Bologna—Ferrara—Venezia, illetőleg  

a Ferrara— Ravenna—Adria—Venezia vonalon

1 Km

1

Diff. mm 
(Salvioni)

D iff.
m m /66 év

Diff.
mm /10 év

(Transzformált érték)

1. R im in i ............................................. 0 0,00 +  67,2 +  10,18
2. S. Arcangelo ................................ 12 +  36,86 +  97,5 +  14,77
3. B u d r io ............................................. 24 +  49,82 +  104,6 +  15,76
4. G esen a ............................................. 32 8,19 +  43,8 +  6,64
5. Riegaro ........................................... 38 2,00 +  47,0 +  7,12
6. Forlimpopoli ................................ 44 — 31,49 +  19,1 +  2,89
7. Cosina ............................................. 61 +  0,69 +  38,5 +  5,83
8. Faenza ........................................... 67 +  11,04 +  45,6 +  6,91
9. Im o la ................................................ 84 +  33,13 +  60,4 +  9,15

10. Piratello ......................................... 88 +  51,54 +  78,8 +  11,95
11. Castel S. P ie t r o ............................ 95 +  78,05 +  98,3 +  14,90
12. L. Lazzaro ..................................... 113 — 25,05 — 12,0 — 1,82
13. B o lo g n a ........................................... 118 =  0 +  9,12 +  19,8 +  3,00

14. G a llie ra ........................................... 32 — 28,26 —  32,8 — 4,97
15. Poggio Renato ............................ 38 — 19,55 — 27,7 —  4,20
16. Ferrara; castello .......................... 53 42,01 — 56,6 — 8,58
17. Polesella ......................................... 76 — 28,34 —  53,8 - 8,15
18. Roara Pisani ................................ 95 — 38,09 — 72,6 — 11,00
19. S tan g lie lla ....................................... 100 — 9,90 - 46,6 — 7,06
20. Ponte di M ezzav ia ...................... 123 — 32,20 — 80,5 — 12,20
21. Venezia ........................................... 180 +  5,76 68,18 — 10,33

16. Ferrara; castello .......................... 0 42,01 — 56,6 — 8,58
22. Gaibana ......................................... 12 25,68 —  32,6 — 4,94
23. Monesticolo ................................... 16 — 29,62 34,2 — 5,18
24. S. Nicola Ferrarese ................... 20 — 71,72 - 73,8 — 11,18
25. C onsando lo ...................................; 35 — 65,76 - 58.0 — 8,80
26. R avenna ......................................... 83 — 63,07 — 26,4 — 4,00

27. Codigoro ......................................... 171 -  105,46 — 112,5 — 17,05
28. M ezzogoro....................................... 181 112,25 -  125,7 — 19,05
29. A r ia n o ............................................. 187 - 161,50 — 180,0 — 27,27
30. A d r ia ................................................ 202 -  186,99 -  210,0 — 31,82
31. S m ergoncino ................................... 211 — 166,80 — 195,3 — 29,59
32. L o re o ................................................ 217 — 129,13 — 161,3 — 24,44
33. Rosolina ......................................... 223 — 109,78 -  145,7 -  22,07
34. S. Anna ......................................... 233 — 6,59 — 48,2 — 7,30
21. Venezia ........................................... 296 +  5,76 — 68,18 — 10,33

Ezért a Salvioni-féle mozgásdiagramm megfelelő helyén a [d]Rim, =  0 
feltételre megszerkesztett M nRav., illetőleg MnVen. pontokban fel kell rak
nunk a fentebb kiszámított partelmozdulási mérőszámoknak megfelelő 
vektorokat, s közvetlenül nyerjük az MoRav , illetőleg M 0Ven. pontokat.

Kössük össze egy egyenessel ezt a két pontot. Ez által a Riminire alapo
zott О-tengelyt elforgattuk az 1. melléklet szerint, s most olyan tengelyrendszert

79



10 Bendefy László

kaptunk, amelyben az alappontok elmozdulásának mértékét továbbra is 
a régi О-tengelyre merőleges (jelen esetben függőleges) ordináták mérik, 
de az új (ferde) tengelytől számítva.

Adva a lehetősége annak is, hogy a transzformáció következtében meg
változott [d] értékeket számítással határozzuk meg, erre a nagy munkára 
azonban nincsen szükség. Kellő léptékű grafikon használata esetén az abszolút 
szintváltozási értékek közvetlenül lemérhetők.

Mi is így jártunk el. A a ábra adatai felhasználásával megszerkeszthető 
a b, majd a c mozgásdiagramm. Az így nyert értékeket az I. táblázat 
tartalmazza.

A leolvasott értékek 66 esztendőre vonatkoznak. Ez az időtartam nem 
alkalmas a nyert adatok belföldi, még kevésbbé nemzetközi összehasonlítá
sára. Ezért osszuk el a nyert szintváltozási értékeket 6,6-del, s így 10 eszten
dőre vonatkozó szintváltozási értékekhez jutunk.

A 10 esztendei időköz alapul vétele már azért is célszerűnek látszik, 
mivel a szintváltozások vizsgálata nem vonatkoztatható el a thalattogram- 
mok feldolgozása során nyert eusztatikus és izosztatikus (partmozgási) 
értékektől, ezeket pedig 10 esztendei időegységben szokás közölni.

A másik, nem kevésbbé fontos ok, amiért a 10 esztendei időegység 
bevezetését ajánlom, az, hogy egyrészt 10 évről könnyen térhetünk át akár 
kisebb, akár nagyobb időtartamra, másrészt javaslatom elfogadása esetén 
egyes területek szintváltozási viszonyainak nemzetközi összehasonlítása 
közvetlenül lehetővé válik.

Az idevonatkozó 10 évi mérőszámokat ugyancsak az I. táblázatban 
tüntettem  fel.

Ha a 10 esztendőre vonatkozó értékeket mm-ben adjuk meg, ugyanezek 
az értékek cm-ben a 100 esztendőre vonatkozó szintváltozásokat jelentik.

Ugyanez a javaslatom szószerint vonatkozik a vízszintes értelmű válto
zások feldolgozására és közzétételére is.

Izobázisok

Ha megszerkesztjük a 10 év alatti szintváltozásokat ábrázoló izobázi- 
sokat (2. melléklet) a következő képet nyerjük.

Adria városa környéke, mint egyik fókusz körül, elliptikus izobázisok 
rendszere alakult ki. Ennek határát a —10 mm-es izobázis jelzi. A süllyedési 
értékek befelé folytonosan növekszenek, s Adria városában a — 30,0 mm-t 
meg is haladják (— 31,82 mm). Ez azt jelenti, hogy a Po-delta környéke 
erőteljesen süllyed. A süllyedő övezetbe beletartozik Velence lagunáris part
vidéke, s ugyanúgy a hatalmas Comacchio laguna is.

A gravitációs anomáliák [12], [13] is amellett szólnak, hogy ez a terület 
valóban nagy mértékben süllyed. Ez természetes is, mert egész sereg folyó, 
mint a Brenta, Adige, Po, Reno, I dice, Sillaro, Senio, Lamone, hogy csak a 
nagyobbakról szóljunk, hordalékuk tekintélyes részét itt rakják le, amivel 
a morfológiai egyensúly fenntartását egyben biztosítják.

Az Adige és a Brenta közötti terület, melyet morfológiailag és föld-
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tanilag az Euganei dombok jellemeznek, a Po-deltához képest emelkedőben 
van, valójában azonban —7 és —10 mm-es izobázisok tanúskodnak a terület 
tényleges süllyedése mellett. Különösen kitűnik e tekintetben az Euganei 
dombok déli-, délkeleti lábához simuló síkság, (Este, Monselice, Battaglia 
vidéke), ahol a —12 mm-es szintváltozási érték az említett síkság erőteljes 
süllyedéséről tesz bizonyságot. Egyébként a maradék gravitációs anomáliák
ból is azt látjuk [14], hogy Legnaro és Monselice között erősen kihangsúlyozott 
nehézségi rendellenességek vannak, amelyek a köztes terület viszonylagos 
kiemelkedését sejttetik.

A Po-síksággal délről — délnyugatról a Toscanai — Emíliái Appenninek 
határosak. Ezen a hegyvidéken + 0  és +. 60, -+ 70 mgal között változó 
értékű izosztatikus anomáliákat találunk [13] és [11].

A negatív izosztatikus anomáliák legnagyobb értékeiket (—80 és —100 
mgal között), Bologna, Ravenna és Forli térségében érik el (3. ábra), majd 
délebbre a ±- 0 mgal-os anomália görbéje következik. Ez utóbbi nagyjában 
egybeesik a miocén-pliocén, illetőleg a recens ártéri üledékek határával. 
Helyenként, különösen Cesena, Rimini, Pesaro és Macerata* vidékén, a 
miocén és pliocén határvonalát közelíti meg [15].

A -±. 0 mm-es izobázis még a síkságon szalad: néhol különösen mélyen 
északra benyúlva a Bologna —Rimini vonaltól. Talán legfeltűnőbb Bologna 
és Imola között, ahol az emelkedő terület határát jelző -±- 0 mm-es izobázis 
az Idice nagy könyökével együtt ível ÉK-nek.

Ebbe az ívelésbe illeszkedik bele Piratello és Castel S. Pietro tájékán 
egy erőteljesen emelkedő részlet, amely jól egyeztethető a Bologna és Imola 
között jellegzetesen előreugró eocén röggel. Ugyanúgy szembetűnik, hogy 
az Imola és Faenza közötti térségben előnyomuló eocénnek, valamint a San 
Marinotól DNy-ra lévő Montefeltro-i eocén táblaságnak ugyancsak +  10 
mm-es izobázis felel meg. Ezek az eocén foltok erőteljes peremi törésekkel 
határoltan válanak ki a toscanai Appenninek általános íveléséből. Az izo
bázisok tanúsága szerint az általánosságban ÉN y—DK irányú főtörések 
határolta rögök kiemelkedő szerkezeteknek látszanak.

A rétegtömörülés hatása
Ha a szilárd földkérget nem borítaná kisebb-nagyobb vastagságú, az 

üledékgvüjtő medencékben néha hatalmas méreteket öltő laza üledéktakaró, 
és a felszíni kőzetpusztító tényezők sem működnének, az endogén eredetű 
kéregmozgások hatása a maga tökéletes csorbítatlanságában volna mérhető. 
Azonban a laza üledékek rétegtömörülése (konszolidációja vagy kompak
ciója) [16] és egyéb helyi jellegű felszíni mozgások (csúszások, súvadások 
stb.) módosítják az endogén erők hatásából származó képet.

Az izosztatikus jellegű mozgások alakulásába kétségtelenül nagy mérték
ben beleszólnak a hegységek letárolásával és a síkságok feltöltődésével járó

* Macerata, a hasonló nevű tartom ány  székvárosa. Anconától délre, 36 km  távol
ságban. (Nem tévesztendő össze a San M arinctól délre fekvő M acerata Feltriával.)
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geológiai folyamatok, de ezeket a körülményeket is módosítják a réteg- 
tömörülési viszonyok, amelyek éppen a jelenkori ártéri üledékeket is magukba 
fogadó üledékgyüjtő medencékben öltenek legnagyobb méreteket.

Tételezzük fel, hogy volna egy olyan eszményi kéregrészlet, amely izo- 
sztatikus jellegű mozgásokat végez, és ezeket a mozgásviszonyokat semmi
nemű egyéb természeti hatás nem módosítja. Ez esetben az izosztatikus 
gravitációs izoanomáliák görbéi főbb vonásokban szintváltozási görbékként, 
azaz izobázisokként lennének felfoghatók. Ilyen eset a valóságban nincsen.

Az azonban igaznak látszik, hogy az izosztatikus gravitációs anomáliák 
olyan izobázisoknak tekinthetők, amelyek kialakulásában csak a felszíni laza 
üledékek tömegének van szerepe, rétegtömörülési viszonyaiknak azonban nincsen.

E tétel helyességéről egyszerű meggondolás is meggyőz bennünket. 
Tételezzük fel, hogy valamely üledékgyüjtő medence vízgyűjtő területe nem 
kap többé csapadékot, következésképpen hordalék sem kerül a továbbiakban 
a medencébe. A szél szállította hordaléktól is tekintsünk el. A laza üledékek 
tömörülése kétségtelenül tovább tart. Hogy milyen mértékű tömörülésről 
lehet szó, arra nézve a magyarországi szabatos szintezések eredményeiből 
több számszerű értékkel is rendelkezünk. Az Alföldön 50 esztendő alatt 
12,5 cm-es rétegtömörülést állapítottunk meg a Szentes és Debrecen közötti 
térségben [17], ami évi 2,5 mm-nek felel meg. A Vízrajzi Intézet megállapítása 
szerint Szeged környékén 120 esztendő alatt 62 cm-es rétegtömörülés követ
kezett be [18]. Ez utóbbi évi 5,17 mm tömörödést jelent. Véleményem szerint 
különleges helyi viszonyokból származó szélső érték lehet. De vegyük ezt 
a számértéket is figyelembe; akkor a két érték középértékét: évi 3,85 mm-t 
vévén alapul, a Po-síkság rétegtömörülése a vizsgált 66 év alatt 25,4 cm 
lehet. Vagyis a tömeg súlypontja eltolódik 12,7 cm-rel.

A tömörülésnek ez az értéke jól egybevág az északolaszországi tényleges 
viszonyokkal is. Pacella [19] és Scheffer [20] vizsgálataiból ismeretes, hogy 
pl. a Solferino—Peri—Alá izosztatikus maximumvonulat jelenleg süllye
dőben van. A legnagyobb süllyedési érték a gravitációs maximum tetőpont
jában (a 31. sz. alapponton) mutatkozott, éspedig 40 év alatt 152,6 mm, ami 
évi 3,82 mm-es süllyedésnek felel meg.

Minthogy a tömegeltolódás — feltételezésünk szerint — egy-egy elemi 
hasábban egyenletesen történik, a nehézségi izoanomáliák számbajövő 
változására nem kell gondolnunk. A változás ugyanis csak a nyolcadik 
tizedesben jelentkeznék.

Ezek szerint az izosztatikus gravitációs anomáliák a földkéreg szint
változásainak rétegtömörülési viszonyoktól mentes izobázisainak felelnek 
meg. Meg kell azonban határoznunk, hogy az egységnyi izoanomáliaváltozás 
milyen mértékű szintváltozást jelent. Ha ezt az összefüggést ismerjük, a 
két görbesereg közötti helyi különbségek alapján, a geofizikában ismeretes 
és szokásos módszerrel képezhetők a maradék (residual) izobázisok, amelyek 
ez esetben közvetlenül a vizsgált időközben bekövetkezett rétegtömörülési viszonyokat 
tárják elébünk.

Mivel az izosztatikus gravitációs anomáliákból átszámított izobázisok
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lényegében az alaphegység szintváltozási viszonyaira jellemzők, nevezzük 
ezeket alapizobázisoknak.

A maradékizobázisokhoz úgy jutunk, hogy a szintváltozási adatokból 
szerkesztett, tényleges izobázisokat (2. mell.) és az alapizobázisoknak tekintett 
izosztatikus gravitációs izoanomáliák görbeseregét (3. ábra) hozzuk vonat
kozásba egymással úgy, hogy a görbék metszéspontjában a tényleges izo- 
bázisok értékéből kivonjuk az alapizobázisoknak szintváltozási mérőszámban 
kifejezett értékét. Az egyenlő nagyságú különbségeket folytonos görbével 
összekötve nyerjük a maradékbázisok görbeseregét.

Az átszámítás végrehajtása

Az ezidőszerint rendelkezésre álló, vonatkozó vizsgálati anyag áttekin
téséből az derül ki, hogy különböző régiók különböző geológiai viszonyaik 
következtében izosztatikusan különbözőképpen viselkednek. Fennoskandia 
pl. közismerten emelkedik [21] ; Észak-Amerikának szárazföldi tömege szintén 
emelkedőben van, s az emelkedő terület központi magva a Hudson-öböl kör
nyéke [22]. Ugyanakkor más területek, miként a thalattogrammok igazolják, 
süllyedőben vannak: így a Golf-partok, Észak-Amerikának keleti és nyugati 
partvidéke, Grönland keleti és nyugati partjai, Afrikának északi, Európának 
déli és nyugati partvidéke ma is tartósan süllyedő mozgást végez.

Olyan kratogén területen, mint amilyen a Po-síkság is, ahol közbenső 
tömegek és annak peremén hegységképződési övezetek találkoznak egymás
sal, az izosztatikus viszonyok a fentebbieknél bonyolultabbak. Világos tehát, 
hogy az átszámítás megoldását esetenként a helyi viszonyokból kiindulólag kell 
keresnünk.

Kézenfekvő megoldásnak látszik, hogy az összehasonlításhoz olyan, a 
vizsgált területre vonatkozó izobázisokat kell felhasználnunk, amelyekből a 
kisebb, helyi jellegű rendellenességeket már kiszűrtük. Erre a célra alkalma
sak a regionális izobázisok.

Hogy a regionális izobázisokhoz juthassunk, kétszeres átlagképzést 
hajtottunk végre.

Átlagos és regionális görbék szerkesztésére a bel- és külföldi szakirodalomban 
egy aránylag egyszerű eljárás terjedt el [23]. Ez a módszer elsősorban a geo
fizikában talál alkalmazásra különféle regionális izoanomáliák szerkesz
tése során és abban áll, hogy e célra jellemzőnek tekintett, megfelelő redukciók
kal számított, többnyire azonban csak kiválasztott értékek alapján egymás
sal közel párhuzamos, a regionális viszonyokra jellemző görbesereget állítanak 
elő. E módszernél szabatosabbnak látszik az alábbi eljárás, amelyet tanul
mányom során alkalmaztam.

Borítsuk a vizsgált területet négyzethálóval. A négyzetek oldalhosszát 
úgy válasszuk meg, hogy minden négyzetbe lehetőleg több olyan alappont 
essék, amelynek szintváltozása ismeretes; ha pedig ez nem lehetséges, a tény
leges izobázisok közül legalább egy, vagy kettő haladjon át a négyzeten.
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Határozzuk meg sorra a négyzetek területére eső szintváltozási adatok 
számtani középértékét. Tekintsük ezt a négyzet egész területe átlagos szint
változási mértékének, és jelöljük be a terület (négyzet) súlypontjába. (Meg
jegyezzük, hogy a vizsgált terület szélén — szükség szerint — esetleg csonka 
négyzetek is alakulhatnak, az eljárás módja azonban akkor sem változik.)

A súlypontokban nyert szintváltozási mérőszámok alapján szerkesszünk 
izobázisokat. Ezek lesznek a vizsgált területre vonatkozó átlag'izobázisok 
(3. melléklet).

Látható, hogy az átlagizobázisoknak a — 5 és + 1 0  mm-es értékek 
közötti görbéi nagyjában máris párhuzamosak, vagyis regionális jellegűek, a 
nagy Po-delta környéki átlaggörbék azonban erősen tükrözik még a réteg- 
tömörüléseknek a tényleges izobázisokon is (2. mell.) jól szembetűnő hatását. 
Mindamellett már az átlagizobázisokon is eltűnt a rétegtömörülés helyi 
hatása, amit a görbék tökéletesen nyugodt vonalzása igazol.

Nekünk azonban olyan görbeseregre van szükségünk, amelyen a réteg- 
tömörülés hatása lehetőleg teljes egészében eltűnik. Evégből hajtsunk végre 
egy második átlagképzést. Ezúttal két-két, (illetőleg egy esetben három) 
alapterületet fogjunk össze és a 4. ábra szerint kialakított hét területegységnek 
a súlypontjában határozzuk meg a szintváltozási mérőszámokat, majd ezek 
alapján interpolálással szerkesszünk ismét izobázisokat. Ezeket az enyhe 
ívelésű görbéket esetünkben (a szigorú követelményektől eltérően, egyszerűség 
okából, és mivel a megengedhető eltérés határán belül maradtunk) kivételesen 
egyenesekkel helyettesítettük.

Az így nyert sugársort, mivel a regionális felszíni szintváltozásra jellem
zők, regionális izobázisoknak tekinthetjük.

Az a körülmény, hogy a sugársor a jelen esetben a Comacchio-laguna közepe tá já tó l 
nyugati irányban enyhén dél felé ívelő vonal m entén éles szögben m egtörik (7. m ellék
let), a tektonikus viszonyok szigorú következménye. H a összevetjük ezt a 3. m ellék
le tte l, lehetetlen észre nem vennünk az á tlag -é s  a regionális izobázisok térbeli elren
deződése közötti szigorú összefüggést*.

*

A 3. ábrán a szaggatott vonalakkal k ihúzott izobázisrészletek a korábbi szer
kesztés eredményei, a pontozott vonalrészek pedig szükséges kiegészítések abból a 
célból, hogy a keresett összefüggést a valóságnak minél inkább megfelelően állapít
hassuk meg.

A m egállapított megfelelések az alábbiak. (Zárjelben a középértékképzéshez fel
használt egyes izoanom ália-értékeket közöljük.)

+  10 mm-nek — 75 mgal, ( -  1 0 0 , -5 0 )
+ 5 mm-nek — 65 mgal, ( -  50, -8 0 )_L 0 mm-nek — 55 mgal, ( -  30, -8 0 )
— 5 mm-nek — 35 mgal, (±  0 , -7 0 )
— 10 mm-nek ±  0 mgal, ( -  50, +  50)
— 15 mm-nek +  14 mgal felel meg.

* Megjegyezzük, hogy gravitációs felvételek kiértékelésénél ugyancsak négyzet
hálót alkalm aztak a coloradói W ellington olajmezőn végzett ku tatások  alkalm ával is. 
Ú jabban pedig Peters a második parciális differenciálhányados módszerét dolgozta 
ki gravitációs mérések eredményeinek kiértékelése céljára [24].
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4. ábra. Regionális izobázisok szerkesztése céljából több alapterületet (négyzetet)
fogunk össze
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Helyezzük be a regionális izobázisok görbeseregét a vizsgált területre 
vonatkozó izosztatikus gravitációs anomáliák ábrájába (3. ábra), és hatá
rozzuk meg, hogy az egyes izobázisokhoz milyen izoanomália értékek tar
toznak. Mivel tökéletes egybeeséssel nem találkozunk, az izobázisoktól 
érintett izoanomáliasávnak arányos távolságban egymásra következő érté
keiből képezzünk számtani középértéket, és ezt tekintsük az adott izobázis- 
hoz tartozó mgal-értéknek.

Helyezzük be a kapott eredményeket egy olyan derékszögű koordináta- 
rendszerbe, melynek abszcisszatengelyére a m^aZ-értékeket, ordinátatenge
lyére pedig a szintváltozást jelentő mm-értékeket rakjuk fel. Az így nyert
pontok közé rajzoljunk legjobban simuló görbét.

Az ez esetben m egállapított megfelelések az alábbiak (5. m elléklet):
+  5 mm-nek — 95 mgal, (— 110, — 80)
+  3 mm-nek — 85 mgal, ( — 90, — 80)
4- 1 mm-nek — 70 mgal, ( — 80, — 60)
+  0 mm-nek — 65 mgal, ( — 80, — 50)
— 2 mm-nek — 58 mgal, ( — 76, — 40)
— 3 mm-nek — 50 mgal, ( — 70, — 30)
— 5 mm-nek — 30 mgal, ( — 70, +  10)
— 10 mm-nek +  1,7 mgal ( — 50, +  0, +  55)

felel meg.
— 15 mm-nek +  15 mgal-os érték felelne meg, de ez az izobázis m ár a nagy 

Po-delta területére esik, m iért is a közismerten nagy helyi süllyedések m iatt ezt az 
a d a to t nem használtuk fel a 4. m ellékleten lá tható  görbe szerkesztéséhez.

Ez a görbe tulajdonképpen két egyenes vonaldarabból áll, s ezek a — 55 
mgal érték körül enyhe íveléssel találkoznak.

Ha a földkéreg kőzettanilag tökéletesen homogén felépítésű volna, s ha 
a belső (endogén) erők egyformán hatnának az orogén és kratogén övezetek
ben egyaránt, akkor az egységnyi mgal változásnak egységnyi idő alatt — 
bárhol — azonos szintváltozás felelne meg.

És ugyancsak, ha nem lenne rétegtömörülés, ±_ 0 mgal-nak a felszínen 
is ± 0  mm szintváltozás felelne meg. A dolog természetéből következik 
ugyanis, hogy mivel a _+_ 0 mgal-os izoanomália mentén izosztatikus rend
ellenesség nincsen, ott izosztatikus egyensúlynak kell lennie, tehát izosztatikus 
egyensúlyhiányból következő szintváltozás itt nem is lehetséges. Megszer
kesztett görbénk szerint azonban _±_ 0 mgal-nál 8,75 mm süllyedés mutat
kozik, ami — nyilván — teljességében a rétegtömörülés hatása.

Mi azonban a rétegtömörülésmentes viszonyok [25], [26] tanulmányo
zására törekszünk. Ezért a tengelyrendszert az abszcisszatengely vonalában 
eltoljuk addig a pontig, ahol a szintváltozás görbéje az abszcisszatengelyt 
metszi. Ebben az üj tengelyrendszerben ±. 0 mgal-nak _±_ 0 mm szintváltozás 
felel meg. Az összetartozó értékeket (mindkét rendszerre vonatkozóan) 
a II. táblázatban foglaltuk össze. Egyúttal adjuk a 10 mgal-os értékközre 
eső 10 év alatti-, valamint az 1 mgal-os értékkörre eső 1 év alatti szintválto
zás nagyságát mm-ben.

A 4. mellékletből látható, hogy a két különböző szög alatt hajló sugár 
találkozása +  15 mgal közelébe került. Jellemző, hogy ez a +  15 mgal-os 
érték éppen az európai izosztatikus anomáliák normálértékének felel meg [27].
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I I .  táblázat
Összefüggés az izosztatikus gravitációs anom áliák és a földkéreg rétegtömörülésineiites 

szintváltozása között a Po-síkságon a regionális izobázisok alapján

Izoano- Szint- 10 mgal-ra 1 mgal-ra Izoano- Szint- lü  mgal-ra 1 mgal-ra
m áliák változás eső eső máliák változás eső eső
értéke értéke változás változás értéke értéke változás változás

mgal m m /10 év m m /10 év m m /év mgal m m /10 év mm/ÍO év m m /év

Eredeti tengelyrendszerben m eghatározva Az eltolt tengelyrendszerben m eghatározva

+  100 — 20,8
+  1,2 +  0,012

+  100 —  12,5
+  1,0 +  0,010

+  90 —  19,6 +  90 — 11,5
1,2 0,012 1,1 0,011

+  80 — 18,4
1,2 0,012

+  80 — 10,4
1,2 0,012

-f 70 — 17,2
1,2 0,012

+  70 - 9,2
1,2 0,012

+  60 — 16,0 +  60 — 8,0
1,2 0,012 1,2 0,012

+  50 — 14,8
1,2 0,012

+  50 — 6,8
1,2 0,012

+  40 —  13,6
1,2 0,012

+  40 — 5,6
1,2 0,012

+  30 — 12,4
1,2 0,012

-f 30 — 4,4
1,2 0,012

+  20 — 11,2 +  20 —  3,2
1,2 0,012 1,2 0,012

+  10 — 10,0 +  ■ 10 — 2,0
1,1 0,011 2,0 0,020

+  0 —  8,9 ±  o ±  0,0
1,2 0,012 1,9 0,019

—  10 — 7,7
1,2 0,012

— 10 +  1,9
1,9 0,019

— 20 —  6,5
1,1 0,011

— 20 +  3,8
2,0 0,020

— 30 —  5,4
1,2 0,012

—  30 +  5,8
1,9 0,019

—  40 — 4,2
1,2 0,012

— 40 +  7,7
1,9 0,019 !

—  50 — 3,0 — 50 +  9,6
1,5 0,015 1,9 0,019

—  60 — 1,5
1,9 0,019

— 60 +  11,5
1,9 0,019

—  70 +  0,4
1,9 0,019

— 70 +  13,4
2,0 0,020

— 80 +  2,3
1,9 0,019

— 80 +  15,4
1,9 0,019 .

—  90 +  4,2
1,9 0,019

— 90 +  17,3
1,9 0,019

—  100 +  6,1 — 100 +  19,2
■

A vizsgált terület déli részén az Appenninek hegyképződési övezete 
helyezkedik el, s ehhez közvetlenül csatlakozik a Po-síkság alatt elhelyezkedő, 
az Adriatis északkeleti nyúlványának számító közbenső tömeg. Az 5. mellék
letből világosan kitűnik, hogy a hegyképződési övezetben valamivel nagyobb 
intenzitású mozgások mennek végbe, mint a nagy tehetetlenséggel jellemzett 
közbenső tömegben.
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Maradékizobázisok és értelmezésük
A 4. melléklet, illetőleg a l l .  táblázatban foglalt értékek alapján helyettesít- 

•sük az izosztatikus anomáliák görbéinek értékeit szintváltozási mérőszámok
kal. Mivel a kerek mgal-értékekkel jellemzett görbékhez általában nem kerek 
szintváltozási értékek tartoznak, interpolálással elő kell állítanunk a kerek 
szintváltozási értékeknek megfelelő izoanomália-görbéket. Ezek lesznek a 
fentebb már említett alapizobázisok. (5. melléklet.)

1. Képezzük a regionális izobázisok és az alapizobázisok különbségét úgy, 
hogy minden egyes metszésponton a metszést adó regionális izobázis értéké
ből kivonjuk a metszett alapizobázis értékét. (Mivel mindkét rendszerben 
kerek számértékeket vettünk fel, a különbségek is kerek számértékek lesznek.) 
Az azonos számértékü különbségeket kössük folytonos görbével össze. így a 
6. melléklet ábrájához jutunk.

Az alapizobázisok — a fentebb részletesen kifejtett meggondolások 
értelmében — magának a földkéregnek a szintváltozását, illetőleg szintváltozási 
lehetőségét képviselik abban az esetben, ha a kéreg szintváltozását egyedül az izo
sztatikus viszonyok irányítják. Azonban az izosztatikus tényezőn kívül vannak 
még más tényezők is, amelyek a kéreg mozgásviszonyait befolyásolják. Ese
tünkben mindenekelőtt az endogén eredetű tektonikai erőhatások jönnek 
számításba, valamint a földkéreg rugalmassága, mint az előzővel ellentétes 
értelmű erőhatás. A mélyben működő erők hatása kivetítődik a fölöttes laza 
üledéktakaróra is, és nem kis mértékben befolyásolja a felszíni szintváltozások 
kialakulását. Mivel pedig a regionális izobázisok a felszíni regionális szintvál
tozást tükrözik, a két görbesereg különbségéből képezett maradékizobázisok 
(6. melléklet) a vizsgált terület alatt lévő szilárd földkéreg függőleges irányú moz
gásviszonyait vetítik elénk: az izosztatikus és tektonikus hatás eredményét egy
aránt.

A 6. melléklet tanulmányozása több érdekes földszerkezeti vonatkozás fel
ismerésére nyújt lehetőséget. Mindenekelőtt az tűnik szemünkbe, hogy az a 
tektonikai vonal, amely az Ancona és Ravenna közötti partvonal kialakulá
sát megszabta, Ferrara irányába töretlen vonalban folytatódik (7. melléklet). 
Közvetlen hatását a —16,—15 és—14 mm-es maradékizobázisok alakulásá
ban érzékelhetjük Ravennától északnyugati irányban. Szerkezetileg ezek a ma
radékizobázisok határolják délkelet felől a Comacchio lagúnát. A tektonikai 
vonal tovább fut, bár Portomaggioretól északnyugatra az ábrán nyomát nem 
találjuk; ám hatása a felszínen — jóval távolabbra — ismét élesen előtűnik. 
Ugyanis ehhez igazodik a Po folyónak Ostiglia és Revere közötti nagy ka
nyarja, majd a Tione-, sőt részben a Tartaro folyók völgyének vonalzását 
kialakítva felszalad a Garda tóhoz és csatlakozik annak erőteljes tektonikai 
rendszeréhez [28].

A másik uralkodó jellegű tektonikai vonal a Comacchio laguna süllyedő 
területét északnyugat felől zárja le. Erre is a —14 és—15 mm-es maradékizo
bázisok jellemzők. Ez a tektonikai vonal Migliarino és Codigoro községeken 
át északkelet felé csap, és azonos azzal a tektonikai törésvonallal, amely 
Pirano és Trieszt vonalában az isztriai félszigetet észak felől zárja le. Hogy
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valóban összefüggő szerkezeti vonallal van dolgunk, bizonyítja az, hogy a 
velencei öbölnek ezen a részén pontosan ezzel esik egybe a 30 méteres mély
ségi görbe, amely egyben a tengerfenék lejtőviszonyainak számottévő meg
változását jelzi [29].

Az eddig ismertetett két tektonikai vonal Montesanto környékén keresz
tezi egymást, és az utóbb említett trieszt-montesantói törésvonal Panna — 
Piacenza—Cremona irányában nyugat felé hajlik el, amennyire az a Bologna 
fölötti — 12,— 11 és —10 mm-es maradékbázisok vonalzásából következtet
hető.

Ugyanennek az izobáziscsoportnak északi vége (1. a —4, —5, —6 mm-es 
görbéket) az Euganei dombokat északkeletről megkerülve a Recoaro és Piazza 
(Vicenzától északnyugatra 30—35 km) irányába csap. Megjegyezzük, hogy az 
Euganei dombság alaphegységének főtömege triaszkori tengeri üledék, melyre 
jura és alsókréta települ, s mindezeket az Alpok egyetlen számottévő fiatal
kori vulkánikus kitöréséből származó harmadkori trachittakaró borítja. 
Vicenzától északnyugatra a Berici halmokon a grazi medence bazaltjaival 
egykorú bazaltot, Recoaro és Piazza vidékén pedig kristályospalákon 
áttört, hasadékok mentén feltódult porfirhegységeket találunk. Az Euganei 
dombság környékének élő tektonikáját a Padovától délkeletre lévő Abano 
és Battaglia melletti forróvízn kénes források bizonyítják. Az élő tektonizmus 
mellett szól az a tény is, hogy a déli Alpoknak a Po-síksággal határos övezete 
nincsen izosztatikus egyensúlyban, miként arra a gravitációs anomáliák 
nagyságrendjéből következtethetünk [30].

Az általunk felvázolt földszerkezettani kép tökéletesen beleilleszthető abba 
— a gravitációs izoanomáliák alapján kikövetkeztetett — korszerű geofizikai
tektonikai helyzetképbe, amelyet Vecchia 0. nemrég megjelent, fentebb [11] 
alatt idézett művében részletesen taglal.

A legnagyobb mértékű kéregmozgások azonban mégsem itt, hanem 
a vizsgált terület déli határán jelentkeznek: a Rimini—Faenza—Bologna 
vonaltól délre, kb. ott, ahol a toscanai Alpok északi lejtőin az eocén és miocén 
üledékek határövezete helyezkedik el. Jellemző, hogy ezen az övezeten belül 
az utolsó 50—60 esztendőben feljegyzett számos földrengésnek az epicentru
mát állapították meg.

Sőt Nopcsa földrengési térképének [31] tanúsága szerint ez a hatalmas 
tektonikai törés határolja — vizsgált területünkön dél felől — az itáliai keleti 
partok menti, hosszan elnyúló aszeizmikus övezetet. Ez a földrengésmentes 
övezet Rimini és Ancona között folyosószerűen összeszűkül, Rimininél pedig 
északi irányban tölcsérszerűen kiszélesedik. E tölcsérszerű rész déli peremén 
találjuk a szóban forgó erős tektonikai törésre valló, nagymértékű mozgásai
val kitűnő övezetet. Tőle északra két elliptikus alakú süllyedék mutatkozik. 
Határozott tektonikai vonalak által közrefogott rögöknek látszanak.

Ez az erőteljes mozgási övezet San Marinotól Pavia irányába csap, s való
színűleg ott találkozik a Trieszt-montesantói törésvonal meghatározta határ
övezettel.

2. A következőkben állítsunk elő maradékizobázisokat olyanképpen, hogy 
képezzük a tényleges izobázisok és az alapizobázisok különbségét. Az eredményt
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a 8. mellékleten szemlélhetjük. A rétegtömörülés hatásáról szóló fejezetünkben 
kifejtettük már, hogy e két görbesereg alapján szerkesztett maradékizobázi- 
sok a rétegtömörülés mértékét közvetlenül állítják elénk.

A mellékletből látható, hogy a rétegtömörülés mértéke ott kicsiny, ahol az 
alaphegység közel van a felszínhez, s ott nagy, ahol a fiatalkorú laza üledék
takaró vastagsága is nagyobb.

A 8. melléklettel kapcsolatosan megemlítésre érdemes észrevételeink a 
következők. A velencei laguna környékén a rétegtömörülés mértéke aránylag 
kicsiny, következésképpen a triász alaphegységnek viszonylag nem nagy 
mélységben kell lennie.

A Po-delta környékén az előbbihez képest négyszer akkora mértékű 
a rétegtömörülés, noha az alaphegység regionális szintváltozási viszonyai — 
a 6. melléklet tanúsága szerint — a két szomszédos területen nem különböznek 
egymástól. Következésképpen a nagy Po-delta igen tekintélyes mélységű 
beszakadást töltött fel.

A Comacchio laguna rétegtömörülési intenzitása 25%-kal kisebb, mint 
a Po-deltáé. Az alapkőzet mélységi viszonyai is — valószínűleg — ehhez 
mérten alakultak.

Különös figyelmet érdemel az a tektonikus, árokszerű beszakadás, 
amelyet a —20 mm-es kompakciós görbének szembetűnő kidudorodása 
Porto Corsinitől nyugatra, a Lamone és Montone torkolatvidékén jelez. 
A bizonytalan egyensúlyi viszonyok között lévő beszakadt rög fölött hirtelen 
nagymértékű rétegtömörülés lép fel. Ennek következtében a folyók meder
kiképzése is bizonytalanná válik, és fa ttyúágak keletkeznek.

A Ferrara környékén északról dél felé ujjszerűen kinyúló —5 mm-es 
görbe rejtett földalatti hátságot sejttet.

3. A mélybeni alaphegységnek az izosztatikus viszonyokból következő, 
s a tektonikai tényezők által módosított szintváltozási viszonyainak (7. mellék
let), valamint a rétegtömörülés mértékének (8. melléklet) eredőjeként áll elő 
az a hatás, amely a felszíni relatív szintváltozási viszonyokat megszabja.

Ezt a kérdést két változatban tesszük vizsgálat tárgyává. Először 
képezzünk maradékizobázisokat úgy, hogy a tényleges és az átlagizobázisok különb
ségéből szerkesztünk görbéket. Az eredményt a 3. mellékleten tüntettük fel.

Majd a tényleges és a regionális izobázisok különbségéből származó maradék
izobázisokat állítsuk elő. Ezeket a 9. mellékleten tüntettük fel.

A két ábra lényegileg ugyanazt a tényt fejezi ki: arról tájékoztatnak, 
hogy bármely felszíni pontnak szintváltozása hogyan viszonylik saját kör
nyezetének szintváltozásához. Hangsúlyoznom kell: ezek a vázlatok nem 
tényleges szintváltozások izobázisait ábrázolják, hanem csupán olyan segéd- 
térképek, amelyek a mélybeni szerkezeti-, valamint a relatív rétegtömörülési 
viszonyok helyesebb értelmezésére szolgálnak. Ugyanígy: ezen a két ábrán 
látható előjeles számértékek nem abszolút szintváltozást, hanem csak a köz
vetlen környezethez képest bekövetkezett viszonylagos, függőleges értelmű 
elmozdulást jelentenek. Éppen ezért pl. a velencei laguna környezete, noha 
abszolút értelemben 10 év alatt 10 mm-t süllyed, viszonylag a +. 0 mm-es 
görbén lévő pontokhoz képest, 10 év alatt 10 mm-t emelkedik.
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A két vázlatból az alábbi lényegbevágó dolgokat olvashatjuk ki: a 
toscanai Apenninek és a Comachchio laguna közé viszonylagosan nem nagy 
mélységű, északnyugati irányban fokozatosan elkeskenyülő térség ékelődik. 
H atárát megközelítően a 14. ábrán a —2 mm-es maradékizobázis jelöli. 
Kiegyenlítődött felszíne a rétegtömöriilési görbékből (8. melléklet) következtet
hetően észak felé enyhén lejt.

A Ravenna körüli térségnek és a Comacchio lagúnának mélyszerkezeti 
kapcsolatát a 6. melléklet világítja meg. Ez az alapszerkezet a rétegtömörülési 
viszonyokat, miként arra több kitűnő hazai példa is áll rendelkezésünkre, 
döntő módon befolyásolja. (L. a 6. mellékleten Ravennától északra a —20 mm-es 
görbe déli irányú kidudorodását.) Azonban éppen a változó mértékű réteg
tömörülés következtében az alaphegység felszínén uralkodó mozgásviszonyok 
a térszínre módosított formában vetítődnek ki. Pl. a 6. mellékleten Ravenna 
körül látható —17, —16, —15 és —14 mm-es görbéknek a 9. mellékleten 
(ugyanott) a —3 mm-es relatív süllyedék felel meg.

Az Appennin félsziget nagytektonikájának ismeretében [31] és [33], [34] 
a 3. és 9. mellékletek maradékizobázisaiból úgy tűnik, hogy az Appennineknek a 
Saviótól keletre eső, valamint az Idice és Lamone közötti tömege mintegy 
rátolódik a Lamone és Savio közötti, erőteljes relatív süllyedést mutató 
tömegre.

Az Idice és a Reno között, Bolognától keletre, ugyancsak egy relatíve 
süllyedő rög tűnik a szemünkbe. (Különösen jól látható a 3. mellékleten.)

Már a 8. melléklet részletes taglalásakor rámutattunk arra, hogy Ferrara 
környékén egy északról dél felé nyomuló hátságot sejtet a vázlat. A 3. mellékle
ten ez a szerkezet élesen kirajzolódik. A Ferrara és Montesanto között elhelyez
kedő +. 0 mm-es görbe ugyanis egy nagyobb, relatíve emelkedő szerkezetet 
határol. Amennyire az ábrából következtetni lehet, valószínűen egy rejtett 
mezozóos szerkezettel van dolgunk. A mezozoikumot a Como-tó és (Udinétől 
északra lévő) Tolmezzo között (az alsó kréta déli határához igazodva) szabályo
san ívelő vonal mentén felszíni pleisztocén üledékek takarják el. Csupán a 
Berici halmokon és az Euganei dombokon találkozunk még felszíni eocén, 
illetőleg középső jura-és alsó krétakorú üledékekkel. A 6. ábra szóbanforgó 
_+ 0 mm-es görbéjének alakulásából következtethetünk arra, hogy a felszí
nen ismert mezozoikum rejtett szerkezetként előrenyúlik a Berici halmokon és 
az Euganei dombságon át Ferrara környékéig, sőt esetleg még délebbre és 
nyugatabbra is. Az izosztatikus gravitációs anomáliák alakulása (3. ábra) 
nem mond ellene, sőt inkább valószínűsíti ebbeli megállapításunkat.

Mind a 3., mind a 9. melléklet igazolja azt a fentebbi megállapításunkat, 
hogy a keleten egymás mellé sorakozó három medence: a velencei laguna 
környéke, a Po-delta vidéke és a Comacchio lagúna, különböző mértékben 
süllyedő területek. A két északi medencében nemcsak a süllyedés általános 
mértéke tér el nagy mértékben egymástól, hanem billenő jellegű mozgásuk 
is ellentétes. Ugyanis míg a velencei laguna környéke keletről nyugati irányá
ban végez a mélység felé irányuló billenő mozgást, (ezt a thalattográfok 
is bizonyítják ! ), addig a Po-medence nyugatról kelet felé, vagyis a tenger
partok irányában süllyed nagyobb intenzitással. A Comacchio laguna nyugati
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felének süllyedése egyenletes, keleti felének viszonylagos szintváltozása 
pedig -±- 0 mm körüli. (A tényleges szintváltozás ugyanitt kb. —12 mm 10 
év alatt.)

A szintváltozások vízrajzi vonatkozásai
Bár a címben jelölt tárgykör külön tanulmány keretébe kívánkozik, 

mégsem mulaszthatom el, hogy néhány szóval fel ne vázoljam a tanulmá
nyunkból következő vízrajzi vonatkozásokat is.

A jelen idők szintváltozási vizsgálatainak eredményei, ide értvén a 
thalattogrammok feldolgozásával nyert eredményeket is, szigorúan a korunk- 
beli mozgásviszonyokra jellemzők. Ezek az eredmények csupán nagy enged
mények árán és igen nagy megközelítéssel vonatkoztathatók csak a legköze
lebbi geológiai múltra, pl. a pleisztocén utolsó eljegesedési periódusaitól máig 
eltelt időszakra i. Elegendő e helyütt, ha Legrand vizsgálataira [35] utalok.

Bebizonyítottnak vehető, hogy 1. a szekuláris kéregmozgások nem min
denütt folytonosak; 2. bár fázisukat nehezen változtatják, értelmük, (vagyis 
emelkedési-, illetőleg süllyedő jellegük) megváltoztatására megvan a lehetőség; 
3. a mozgások intenzitása időnként változó.

Távoli múltra visszatekintve a végeredményt feltétlenül látjuk: területek 
kiemelkedése, vagy tengerpartok süllyedése alkalmával a folyók erózió
bázisa megváltozik. A kiemelkedést terraszok jelzik; a medencék fokozatos, 
lassú süllyedését azonban a szem nem veszi észre, mert a folyami hordalék a 
süllyedékeket évről-évre friss ártéri üledékkel tölti fel.

Ha a süllyedés megszakítatlan és egyenletes, a lerakott üledék kőzet- 
tanilag egynemű lesz. Ha azonban a mozgás szakaszos, vagy intenzitása 
olyannyira változó, hogy az erózióbázis viszonylagos megváltozása a folyók 
szakaszjellegét is megváltoztatja, ez a körülmény az üledék szemcseszer
kezetében, sőt esetleg kőzettani összetételében is megnyilvánul.

A laza üledékek rétegtömörülésében az alaphegység mozgásviszonyai 
tükröződnek [36]. A felszíni vízfolyások, csermelytől folyamig, nem vonhatják 
ki magukat a rétegtömörülés felszínformáló hatása alól. Az a körülmény, 
amire Schafarzik [37] és Vendl [38] a tektonika és a hidrográfia szoros kap
csolatait illetően már évtizedekkel ezelőtt rámutatott, végső elemzésben 
ugyanerre a közvetlen okra vezethető vissza. A tevőleges szerkezeti mozgások 
a rétegtömörülés intenzitásának növekedését idézik elő, s a vízfolyások a 
nehézségi erő hatására kénytelenek a viszonylag mélyebb, illetőleg a viszony
lag süllyedő területeket keresni.

Ha a folyók emelkedő területeket vágnak át, a normális esésviszonyok 
fenntartása céljából energiájukat kénytelenek elsősorban a mederágy bevá
gására felhasználni. Ezért hordalékuk fölös részét az emelkedő terület előtt 
lerakják, s emiatt itt erősen alsószakaszjellegűekké válnak. Viszont az emel
kedő területen közép- vagy felsőszakaszjelleggel sietnek át aszerint, milyen 
Ütemű (intenzitású) emelkedésről van szó. Természetesen, a vízrajzi vonat
kozások vizsgálatánál mindig viszonylagosságról van szó.

Ez magyarázza pl. azt a tényt, hogy a Brenta folyó Padovától északra 
erősen alsószakaszjellegű, attól délre pedig, ahol — miként korábban kifej-
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tettük  — a velencei lagúnának viszonylag erősen emelkedő területére lép, 
középszakaszjellegüvé. válik. Ugyancsak Montegaldától Padováig alsószakasz- 
jellegü a Brentába ömlő Bacchiglione folyó is.

A példák felsorolását csak itt, a Po-síkság északi peremén is hosszasan 
folytathatnék. Emeljük ki a következőket: az Adige Verona és Legnago 
között — hasonló okokból — alsó-, attól délre középszakaszjellegű. A Po 
a Tidone torkolatától Cremonáig erősen zátonyos és kanyarog, majd Cremoná- 
tól S. Benedetto Po-ig középszakaszjellegüvé válik, onnan Sermideig ismét 
alsószakaszjellegü, Sermide tájékán lép a fentebb ismertetett Ferrara-kör- 
nyéki, viszonylag emelkedő területre, tehát Poleselláig, sőt Crespinoig ismét 
középszakaszjellegüvé válik. Ezen alul a nagy delta süllyedő területére lép, 
s éppen ezért erősen alsószakaszjelleget ölt.

Ugyanezek a viszonyok kimutathatók a Vercelli-milanói síkságnak majd 
minden Po-balparti mellékfolyójánál, így pl. az Adda, Ticino, Sesina, Stura 
esetében, de ugyanúgy a jobbparti mellékfolyókon, mint pl. a Bormida, Tanaro 
folyókon, és magának a Pónak a piemonti síkságra eső szakaszán is.

Különös figyelmet érdemel a következő törvényszerű jelenség. A folyók 
mederágyának vonalzása általában mindig merőleges az izobázisokra. Más 
szóval: a vízfolyások nemcsak a morfológiai- vagy topográfiai-, hanem alap- 
törvényszerüen is elsősorban a dinamikai esésvonalakban alakítják ki medrüket. 
Ugyanez az eset az, mintha egy — négy sarkán kifeszített — vízhatlan, 
alulról helyenkint mozgatott vászonfelületen vízcseppeket futtatunk végig. 
A vízcseppek mozgási iránya nem a vászonfelület általános behajlási formájá
hoz, hanem a pillanatnyi legnagyobb esések vonalához igazodik. Nyilván
való, hogy ahol a lefelé guruló vízcsepp viszonylagos emelkedésre talál, ezt 
elkerüli. Ez a kép bontakozik ki előttünk, vizsgált területünkön is.

A Sanio, Montone, Camone, Senio, Sillaro és Idice folyók, hogy csak a 
legnagyobbakat említsem, valamennyien szigorúan ezt a törvényt követik. 
Velük párhuzamos vonalzású, vagyis a tényleges izobázisokra merőleges a 
Reno medre is Bolognán túl északra, mintegy 12 — 15 km távolságig. Ott 
hirtelen északnyugatnak, majd Cento alatt északkeletnek fordul, de nem 
ömlik — miként várható volna — valahol a Panaro torkolata táján a Póba, 
hanem S. Agostinonál délkeleti irányba csap (2. melléklet), és a Comacchio 
lagúnát megkerülve önti vizét az Adriába.

Ennek a topográfiailag és morfológiailag megmagyarázhatatlan jelenség
nek lényegében igen egyszerű dinamikai oka van. A Ferrara környéki, viszony
lag emelkedő terület (3. melléklet) akadályozza meg a Reno folyót abban, hogy 
— miután a Pó felé vezető legrövidebb út nagyobb részét megtette — elér- 
kezhessék a Póig, hanem kénytelen a relatív emelkedés elől kitérni. (Termé
szetesen: futása ott is, ahol eltér eredeti vonalzásától, az izobázisokra közel 
merőleges marad.)

Nyilván hasonló jelenség az oka annak, hogy a Berici halmokon és kör
nyékükön eredő és a Canale Gorzoneba ömlő folyók, még mielőtt elérhetnének 
az emelkedőben lévő Euganei dombok lábához, addigi északnyugat-délkeleti 
irányukat hirtelen megváltoztatják, és — éles szögben észak-déli irányba 
kanyarodva — kikerülik az erőteljesebben emelkedő térszint.
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Érdemes megfigyelnünk ezzel kapcsolatban a Pó folyót is. Ferrara és 
Polesella között belejnt (szabályszerűen) a tényleges legnagyobb süllyedések 
térségébe. (A 2. mellékleten a — 9 mm-es izobázissal határolt területrész. 
A maradékizobázisok ábráján — 3. melléklet — ugyanez a terület a +  1 és 
-±- 0 mm-es görbék közé esik, tehát a szomszédos +1, + 2  mm-es maradék- 
izobázisoktól közrefogott területtel szemben valóban, viszonylagosan is 
süllyedő terület.) A folyó igyekszik még inkább süllyedő területet keresni. 
Nem talál. Ellenben a lehető leghosszabb utat választva, vagyis mintegy a 
— 9 mm-es izobázishoz simulva, lerakja hordalékának jelentős részét, hogy 
megnövekedett energiával átvághassa magát Crespino irányában.

Ugyanez az eset ismétlődik meg a Pó főágával Adria város térségében, 
ahol a — 30 mm-es tényleges izobázis vizsgált területünk legnagyobb süllye
dését jelöli.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az újabb, illetőleg régibb felsőolaszországi szabatos szintezések (1. ábra) 
eredményeinek összevetése kapcsán néhány elvi kérdés tisztázására, s ezekkel 
karöltve több gyakorlati megoldás kidolgozására törekedtünk.

1. Mindenekelőtt — a névleges (nominális) magasságok fogalmának meg
határozásával (2. ábra) — tisztáztuk, hogyan kell megállapítani azt az idő
közt, amelyre a két szintezés eredményeiből számított magasságkülönbségek, 
azaz szintváltozások vonatkoznak.

2. Majd a vizsgálat tárgyául te tt Pó-síksági hálózatrészen eljárást 
m utattunk be relatív szintváltozási értékeknek — abszolút szintváltozási rend
szerbe való átszámításra (1. melléklet).

3. Javasoljuk a szekuláris változásokkal kapcsolatosan mind a magassági, 
mind a vízszintes összetevőket illetően, hogy a tapasztalt eltéréseket nemzet
közileg, egységesen, 10 évi időtartamra redukálva tegyük közzé és dolgozzuk jel 
(2. melléklet), összhangban a thalattográfadatok hasonló feldolgozási módjával.

4. Eljárást mutatunk be az átlagizobázisoknak és
5. a regionális izobázisoknak szigorúan helyhez kötött, számszerű elő

állítására (3. melléklet és 4. ábra).
6. Az utóbbiak és a vizsgált területre vonatkozó izosztatikus gravitációs 

anomáliák összevetésével diagrammokat szerkesztettünk abból a célból, 
hogy az izoanomália-értékeket szintváltozási mérőszámokká számíthassuk át 
(4. melléklet).

7. Ezen az alapon előállítottuk az alaphegységre, vagyis a szilárd kőzet
burokra vonatkozó alapizobázisokat (5. melléklet).

8. Majd a regionális és az alapizobázisok egymásra vonatkoztatásával 
megszerkesztettük az alaphegység tektonikáját kihangsúlyozó maradékizobázi- 
sokat (6. melléklet).

9. Az alaphegység mozgásainak (6. melléklet), valamint a felszíni szint
változások izobázisainak (2. melléklet) ismeretében lehetővé vált a rétegtömö
rülés mértékének regionális értelmű meghatározása (8. melléklet).
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Rétegtömörülés (kompakció vagy konszolidáció) mindenütt van, ahol az 
alaphegységet laza üledék kisebb-nagyobb vastagságban takarja. A 8. mel
léklet a különböző vastagságú üledéktakaró regionális kompakcióját érzé
kelteti. (Tehát nem szintváltozási térkép!)

A negatív értéktartomány görbéi tisztán rétegtömörülést jelentenek. 
A pozitív értéktartomány görbéi pedig a mélybeni rögök emelkedésének felel
nek meg olyan módon, hogy az emelkedést jelentő összes érték a rétegtömörülés 
helyi tényleges értékével csökkentve jelenik meg.

10. További két maradékizobázistérképet szerkesztettünk (3. és 9. 
melléklet) a mélytektonikai és a rétegtömörülési viszonyok részletesebb 
tanulmányozására.

11. Végül érintettük a szintváltozások és a felszíni folyóvizek vízrajzának 
legfontosabb törvényszerű kapcsolatait is, és ezekre példákat mutattunk be.

A szintváltozási viszonyok a felszínen általában nem figyelhetők meg, 
mert az igen csekély évi változásokat kiegyenlíti az erózió és az akkumuláció 
hatása. Mindamellett a felszíni vízfolyások, legyenek azok kisebbek vagy 
nagyobbak, érzékenyen reagálnak mindezekre a változásokra. A folyók 
ugyanis elkerülik az emelkedő rögöket: mintegy lecsúsznak azokról; s viszont 
egyenesen beleszaladnak a süllyedő medencékbe, s bár ott folyamatosan kiej
tik, lerakják a maguk hordalékát, amíg a mozgásviszonyokban változás nem 
következik be, nem tudnak szabadulni onnan. Ez a magyarázata annak, 
hogy hatalmas kiterjedésű süllyedő területeken, bár a mélyben egészen 
különböző intenzitással süllyedő rögök vannak, a felszínen — a sarkain ki
feszített lepedőhöz hasonlóan — egységes sík, illetőleg enyhén ívelt térszín 
alakul ki. így a Pó-síkság felszíne is.

12. A gravitációs anomáliák és a szintváltozási mérőszámok közötti össze
függésre vonatkozóan azt találtuk, hogy a keresett összefüggés csakis a regio
nális izobázisok felhasználásával állapítható meg. Az egész földfelületre 
érvényes összefüggésről ma még korai volna beszélnünk. Vizsgált területün
kön 1 mgal változásnak évenkint átlagosan 0,0136 mm szintváltozás felel meg.
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