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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПРОФИЛЯМ, ПЕРЕСЕКАЮЩИМ КАРПАТЫ, ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Современная величина и распределение гравитационных аномалий, измеряемых 
нашими приборами, является результатом продолжительного исторического развития 
Земли. Земная кора находится и в настоящее время в движении и развитии. Изменения 
аномалий со временем можно ожидать особенно по молодым орогеническим поясам. 
Относительно размеров и направлений этих изменений нет достоверных результатов из
мерений. Для изучения этого вопроса было бы желательно проводить измерения по про
филям, пересекающим Карпаты, при участии польских, чешских и венгерских геофизи
ков одновременно по возможности несколькими (5 — 10) гравиметрами на гравиметри
ческих и геодезических опорных пунктах, и повторить их по истечении определенного 
времени.

Так как точность приборов и влияние от ожидаемых изменеий уровня примерно 
совпадают по порядку величин, необходимо было бы проводить измерения на возможно 
большем числе пунктов для получения в крайней мере результатов статистического ха
рактера.

Очень важно, чтобы для выявления относительных движений профили, пересекаю
щие складчатый пояс Карпат, были привязаны к Венгерскому бассейну, польской части 
•северо-восточной европейской платформы и чешскому массову.

A. P IS T E R  —Е. ACZÉL

ЕШ  VORSCHLAG ÜBER DIE PLANUNG INTERNATIONALER GEOPHYSIKALISCHER 
MESSUNGEN DURCH DIE KARPATEN, UM DIE GEGENWÄRTIGEN ERDKRUSTEN

BEWEGUNGEN ZU UNTERSUCHEN

Die gegenwärtige Grösse und Anordnung der Schwereanomalien ist das Resultat eines 
langen geologischen Entwicklungsgangs. Die Erdkruste ist noch jetzt in Bewegung und Ent
wicklung. Auf die Dimezionen und Tendezen dieser Änderungen stehen noch keine zuverlässige 
Messergebnisse zur Verfügung. Zur Untersuchung dieser Frage wäre es notwendig, mit der Koo
peration polnischer, tschechoslowakischer und ungarischer Geophysiker gleichzeitig mit möglichst 
mehreren Gravimetern (5 — 10) an Gravitations- und Höhenfestpunkten Messungen auszuführen 
und sie nach bestimmter Zeit zu wiederholen.

Weil die Pünktlichkeit der Instrumenten und der Effekt von Niveauveränderungen, die 
zu erwarten sind, ungefähr dieselbe Grössenordnung geben, müssen die Messungen an möglichst 
mehreren Stationen ausgeführt werden, um wenigstens ein Resultat von statistischen Charac
ter zu erreichen.

Es ist wichtig, dass sich die Profile, die die Faltenzone der Karpaten durchkreuzen, zur 
Nachweisung der relativen Bewegungen an das ungarischen Becken, sowie an den polnischen Teil 
der NO-europäischen Tafel und an das tschechische Massiv anscliliessen.
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JAVASLAT A  KÁRPÁTOKAT HARÁNTOLÓ NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI 
MÉRÉSEK TERVEZÉSÉRE A RECENS KÉREGMOZGÁSOK  

VIZSGÁLATA CÉLJÁBÓL

PINTÉR ANNA ÉS SZ. ACZÉL ETELKA

A jelenkori kéregmozgások vizsgálata a geofizikának egyik aktuális 
kérdése. Ezzel a témával foglalkozott az 1962-ben Lipcsében megtartott 
1. Nemzetközi Kéregmozgási Szimpózium, amelynek legfőbb tanulsága az volt* 
hogy a földkéreg mozgásaira vonatkozó ismereteink szórványosak és nem 
eléggé megbízhatóak (Lipcsei Szimpózium 1962.). Komolyabb eredményeket 
csakis nemzetközi összefogással, valamint a geodéziai és geofizikai módszerek 
összehangolásával lehet elérni. Nemcsak a Föld egészére vonatkozó vizsgála
toknál van szükség nemzetközi együttműködésre, hanem a földkéreg kisebb 
egységeinek mozgásviszonyait is csak így lehet eredményesen tanulmányozni.

Л Kárpát medence és környezete regionális tanulmányozása keretében a 
medencének a Kárpátokhoz, illetve a lengyel ÉK-európai táblához viszonyított 
mozgásainak kimutatására is törekednünk kell. Ilyen mozgásokra a megis
mételt szintezési adatok utalnak, bár kétségtelen, hogy a múlt századi geo
déziai mérések megbízhatósága vitatható, sőt olyan kicsiny, hogy a kéreg
mozgások beható vizsgálatára e mérések adatai alkalmatlanok. (Gárdonyi J. 
1932.; Bendefy L. 1956. és 1958.; Vyskocil, V. 1956.; Svoboda, K. 1962.; 
Niewiarowski, J. — Wyrzykowski, T. 1962.) A terület izosztatikus anomáliái 
szintén indokolhatják a recens kéregmozgások feltételezését, de az eddigi 
vizsgálatok alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy az észlelt szintválto
zások valóban izosztatikus jellegűek-e. (Scheffer V. — Kántás K. 1949. ; Egyed L. 
1957.; Scheffer Y. 1958.; Balkai В. I960.; Scheffer V. 1963.)

Az ismételt gravitációs mérések közötti eltérések is kapcsolatban lehetnek 
a kéregmozgásokkal. A Kárpát medencében és környezetében ilyen adatok 
nem állnak rendelkezésre. A Kaukázusban azonban végeztek megismételt 
gravitációs méréseket (J. I). Boulanger 1962.), amelyek esetleg arra engednek 
következtetni, hogy a változások oka a kéregmozgásban kereshető (Pintér A. 
1963.).

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok tehát nem elegendőek e kérdés 
vizsgálatához. Szükséges lenne ezért nagy pontosságú szintezésekre és ezek 
megismétlésére törekedni, a Kárpátokat harántoló vonalak mentén. A szin
tezési munkák lassú és költséges volta miatt, a kéregmozgások kimutatása 
céljából, esetleg nagy pontosságú graviméter mérésekre is gondolhatunk. 
(Általában célszerű lenne a szintezési munkálatokat mindig graviméter mé
résekkel párhuzamosan végezni, mivel a két adatrendszer a szintváltozások 
szempontjából egymást kiegészítheti, megerősítheti, illetve a megbízhatóság 
kérdésében döntő lehet.)

Felmerül tehát a kérdés, milyen nagyságrendű szintváltozást lehet gra- 
viméterrel kimutatni ? Ha csak évi 1 mm szintváltozást tételezünk fel — ami 
a dunántúli, illetve a magyarországi szintezési adatok alapján reális érték 
(Bendefy L. 1958.) —, akkor ez a gravitációs tér átlagos vertikális gradiensének 
figyelembevételével évi 0,0003 mgal változást jelent. Ekkora változást



J avaslat . . .  n e m z e tk ö z i  g eo fiz ik a i m é r é s e k  t e r v e z é s é r e . . .  215

0,03 mgal pontosságú gravi méterrel legfeljebb 100 év múlva mutathatunk ki. 
Jla azonban feltételezzük, hogy a Kárpátok övében az évi változás a dunán
túlinak mintegy két-háromszorosa, akkor a néhány 10 év múlva megismételt 
graviméter mérésekben ezeknek a mozgásoknak jelentkezniük kell. Svoboda, 
K. szerint a Kárpátok területén évi 7 mm szintváltozást is mértek. A gravi
méter mérések megismétlése ilyen nagy változásoknál már 15 — 20 év múlva 
is lehetőséget nyújthat a szintezési adatok helyességének ellenőrzésére, sőt 
magának a nívófelületnek a változásait is lehetséges ilyen módon kimutatni, 
amire a szintezési adatok természetesen nem nyújtanak lehetőséget.

Ismeretes, hogy a Kárpátok öve a környező területekhez képest gravi
tációs szempontból eltérő jelleget mutat, ami pl. a Bouguer-anomáliák nagy 
negatív értékeiben jelentkezik a lengyel masszívum és a magyar medence 
pozitív anomáliáihoz viszonyítva.

Az ábrán Magyarország és Csehszlovákia egy részének, a graviméteres 
alaphálózati pontok alapján készült észlelt-érték térképe látható. Lengyel- 
ország területén hasonló adatok sajnos nem álltak rendelkezésünkre. Szagga
tott vonallal tüntettük fel a Kárpátok és környezete mozgásviszonyainak 
vizsgálata céljából tervezett graviméter mérések vonalait. Ezeket a vonalakat 
igyekeztünk a már meglevő vagy tervezett egyéb geofizikai szelvényekkel 
összehangolni (Mituch E. 1962.; KGST jegyzőkönyv 1962.).

Természetesen a mérések helyének végleges kijelölését — ha ezekre sor 
kerülne — a mérésben részt vevő államok geofizikus és geodéta szakemberei
nek közös megbeszélése alapján kell eldönteni. Igen fontos azonban, hogy a 
Kárpátok gyűrt övét harántoló vonalak a magyar medencéhez, a cseh masszí
vumhoz, és a lengyel EK-európai táblához legyenek kötve, a relatív mozgások 
kimutatása céljából. A mérések tervezését a szeizmikus kéregkutató vonalakkal 
való egyeztetés mellett a gravitációs kalibrációs vonalak létesítésének szem
pontjából is össze lehet hangolni. Ami a Magyarország területén kijelölendő 
vizsgálati vonalakat illeti, szükségesnek látszik az AB és CD vonalak javas
latba hozatala is a dunántúli kéregmozgások és a battonyai —tótkomlósi 
szerkezetek feltűnően élénk mozgásviszonyainak megvilágítása céljából.

A mérést egyidejűleg több, lehetőleg 5— 10 graviméterrel kellene végezni.. 
A térképről leolvasható, hogy az áthidalandó legnagyobb gravitációs különb
ség kb. 250 — 300 mgal. Két, egymásután következő gravitációs alappont 
között azonban csak átlag 50 mgal különbség van, ami a nálunk használatos 
Heiland és Sharpe graviméterek mérési tartományába kényelmesen belefér. 
A méréseket a meglevő gravitációs alaphálózat és a felsőrendű szintezési vo
nalak pontjain célszerű végezni, hogy elkerülhessük az eddigi, hasonló jellegű 
méréseknek azt a hibalehetőségét, ami a pontok azonosításának problémá
jából ered.

Végül hangsúlyozni szeretnénk, hogy tudatában vagyunk műszereink 
jelenlegi pontosságából eredő korlátoknak. Ez a pontosság ui. éppen csak 
eléri azt az értéket, ami a feltételezett változások kimutatásához minimálisan 
szükséges. Természetesen minél több állomáson kell mérnünk, hogy legalább 
statisztikus eredményre jussunk. Olyan nagy változások esetében azonban, 
amit pl. a cseh szintezési adatok sejtetnek, feltétlenül felhasználható és döntő 
eszköz lehet, akár pozitív, akár negatív eredményre jutunk. Elképzelhető
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J. ábra. Magyarország és Csehszlovákia egy részének vázlatos gravitációs észlelt-érték térképe, 
a kéregmozgások vizsgálata céljából tervezett gravimeter mérések vonalaival

Ф и г. '/. Схема наблюденных значении силы тяжести п Венгрии на части территорий и 
Чехословакии с указанием предложенных гравиметрических профилей для изучения со

временных движений земной коры
--------------сейсмические профили для изучения земной к о р ы , ----------------проектированные сейсмические

профили для изучения земной к о р ы , ----------------- профиль гравиметрических измерений, — — — — про
ектированный профиль гравиметрических измерений

Fig. 1. Schema der beobachteten Gravitations werte von Ungarn und an einem Teil Tschechos
lowakei mit den Linien der Gravitationsmessungen, die für die Untersuchung der Erdkrusten-

bewegungen geplant wurden
---------- seismische Linie für Erdkrustenuntersuchung — — — geplante seismische Linie für Erdkrustenuntersuchung

--------- die Profile der Schwerkraftmessungen — — — die geplanten Profile der Schwerkraftmessungen
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továbbá, hogy e jelenleg még elvi kutatásnak számító vizsgálatoknak gyakor
lati jelentó'ségük lesz, ha a műszerek fejlettsége már lehetővé teszi a gravi
tációs időbeli változásáról részletes térképek készítését.

Az előzőekben nem törekedtünk az idevonatkozó adatok részletes ismer
tetésére és kritikai vizsgálatára sem. Az elmondottak csak a probléma felve
tését célozták. Az 1963. augusztus 8-án Miskolcon megtartott csehszlovák — 
magyar közvetlen földtani együttműködés keretében lefolytatott gravitációs 
és földmágneses vonatkozású megbeszélésen többek között ez a gondolat is 
szerepelt. Itt határozatot hoztak, hogy a Brünnben megtartandó szeizmikus 
tárgyaláson a kiküldött szakemberek egyeztessék a Kárpátokon keresztül 
tervezett szeizmikus szelvényeket a javasolt gravitációs mérésekkel (Jegyző
könyv Miskolc 1963.; Jegyzőkönyv Brünn 1963.).

Úgy látszik azonban, hogy a mérések végrehajtására a nemzetközi együtt
működés bonyolultsága, valamint a mérés előkészítésének és kivitelének 
nagyarányú munkálatai miatt csak távolabbi időben kerülhet sor.
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