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A FÖLDI ÁRAMOK SAJÁTOS POLARIZÁCIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉREN

VERŐ JÓZSEF

И. BEPË

О СВОЕОБРАЗНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЗЕМНЫХ ТОКОВ В КАРПАТСКОМ
БАССЕЙНЕ

В Карпатском бассейне земные токи характеризуются своеобразной, почти точно 
широтной поляризацией. Источник данного явления, по всей вероятности, располагается 
на глубине порядка 10 км и связан с особенностями тектонического строения земной 
коры бассейна.

т. VERÖ

THE PECULIAR POLARISATION OF THE TELLURIC CURRENTS IN THE
CARPATHIAN BASIN

The telluric currents in the Carpathian Basin have a peculiar — almost W —E oriented 
— polarisation. The source of the phenomenon must Ьз situated in a depth of abt. 10 km and 
it must be connected to the tectonical pattern of the basin’s crust.

Az MTA Geofizikai Kutató Laboratóriumának kutatásai bebizonyították, 
hogy a Kárpát-medencében a tellurikus áramoknak feltűnően erős és sajátos 
irányítottságuk van: az irányítottságot kifejező állomásellipszis kb. K-i ( ^ 80°) 
irányban megnyúlt. Az átlagos excentricitás a medence területén kb. 1,5.

A jelenségre vonatkozólag rendelkezésünkre állnak a nagycenki obszervató
rium és az országos regionális hálózat (ELGI, MTAGKL, OKGT-SzKÜ, MNME) 
adatai.

A nagycenki obszervatórium 20 mm/perc-es (gyors) tellurikus regisztrátu- 
mai szerint, a 10—15 sec periódusú variációktól kezdve, a keleti komponens 
nagyobb, mint az északi (nagyobb amplitúdókkal jelentkezik a regisztrátu- 
mokon). A két komponens különbsége 25 sec-nál a legnagyobb, majd újra 
csökken és 40 — 60 sec körül eltűnik (Verő, 1961).

Ez az irányítottság tulajdonképpen a pc 3 típusú pulzációkra jellemző. 
A jelenség nem korlátozódik Nagycenkre, hanem a hurbanovói (ógyallai) és 
uzsgorodi (ungvári) obszervatóriumban is észlelték. Tihanyban viszont nem 
észlelték, tehát valószínű, hogy kialakulásához a harmadidőszaki medence- 
üledékösszlet bizonyos vastagsága (Tihanyban ez csak kb. 500 m) is lényeges. 
Tihanynál ezenkívül mélytektonikai okokra is gyanakodhatunk, amint ezt 
ezt később kifejtjük.

A regionális hálózatból meg lehet határozni a Kárpát-medence magyar 
részének átlagos állomásellipszisét (Ahám, Verő, 1964). Az átlagos állomás
ellipszis az Alföldön és a Dunántúlon csaknem azonos és a pc 3 típusú pulzáci- 
óknál mindkettő az említett keleti polarizációt mutatja.

Az elnvúltság kifejezettsége első közelítésben a medenceüledékösszlet 
vastagságával korrelál, tehát minél nagyobb az üledékvastagság, azaz minél 
kisebb az állomásellipszis területe, annál határozottabb a K  —Nv-i polarizáció 
(1. ábra).



14 Verő József

]. ábra. A különböző üledékvastag
ságú pontokra számított átlagos 
(azonos területre átszámított) ellip
szisek (legkisebb, átlagos és legna
gyobb Nagyccnkre vonatkoztatott 

reciprok területarány)
Фиг. 1. Средние эллипсы, подсчи
танные для п ун ктов  с различной 
мощностью осадочных отложений 
(минимальные, средние и .макси
мальные площади, приведенные 

к обсерватории Надьценк)
Fig. 1. The average ellipses as de
termined for locations of different 
sedimentary thicknesses (minimum, 
average and maximum areas reduced 

to Nagycenk)

Kivétel az Alföld felsőkréta-paleogén 
(„flis” ) összlete. Itt ugyanis a rendkívül nagy 
üledék vastagság ellenére az elnyiiltság (a regio
nális hatás) megszűnik (valószínűleg valamilyen 
helyi hatás túlkompenzálja).

Az 1966. évi csehszlovákiai méréseinket 
sok tényező (pl. kóboráramok) zavarta. A mé
réseket Banska Bistricán (Besztercebányán) és 
Oraván (Ár va váralján) végeztük. Az előbbi a 
Szepes-Gömöri Erceshegység kristályos és vul
káni tömegei fölött van, az utóbbi pedig a 
Kárpátok szirtes, ill. homokkő övében fekszik. 
A keleti komponens amplitúdóját mindkét he
lyen nagyobbnak találtuk az északinál. A terü
let felépítése gyökeresen különbözik a Kár
pátmedence harmadidőszaki üledékösszlettel fe
dett részeitől. A jelenség hasonló megnyilvánu
lása tehát arra utal, hogy lényegi oka a harmad- 
időszaki medenceíiledékösszletnél jóval mélyeb
ben lehet: valószínű, hogy a földkéreg szerke
zetében keresendő.

Céloztunk arra, hogy Tihanvnál sem pusz
tán a medenceüledékösszlet vékonyságának 
tulajdonítjuk a sajátos polarizáció hiányát. Va
lóban, a Balaton északi partja I. rendű tekto
nikai vonal, amelyről feltételezhető, hogy átjárja 
az egész kéregszelvényt és amely egy 20 km-es 
sávban (a főtektonikai vonaltól mindkét irány
ban 20 km-re) is fajlagos ellenállásanomáliát 
okoz a kéreg kőzeteiben.

A jelenség okára vonatkozóan reális követ
keztetést — a fentieken kívül — csak a perió
dusidő (10 sec — 1 min) MT értelmezése enged 
meg. Eszerint a jelenség %10 km mélységből 
származik; 10 km mélységben pedig a földkéreg 
ún. „gránitja” van.

A hatás fizikai oka a fajlagos ellenállás 
anizotrópiája kb. 10 km mélységben: a fajlagos 
ellenállás E — D irányban (az állomásellipszis

kistengelyének irányában) kisebb, mint erre merőlegesen. Ez könnyen je
lentheti a „gránitösszlet” E —D csapású tektonizáltságát.

A Kárpát-medencén kívül — hasonló szélességen — kb. 40 állomás ada
tait ismerjük. Ezek összessége ezt a jelenséget nem mutatja, ami egyrészt ki
zárja, hogy a polarizációt ionoszférikus eredetűnek tartsuk, másrészt arra utal, 
hogy a Kárpát-medence — egyebek között — ebben is sajátosan viselkedik.

Ismeretes ezenkívül egy némileg hasonló jelenség az A lpok  É-i elősüllyedé- 
kének m olassz-övében (ANGEiraEiSTERetal., 1967). Itt a jelenség 60—5000 sec
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periódusidőtartományban jelentkezik. A periódusidőtartomány eltérése a hazai
tól könnyen magyarázható a két terület kőzeteinek fajlagos ellenállásában 
fennálló különbséggel. Figyelemreméltó azonban, hogy a molassz-medence a 
kéreg felső részének szerkezete szempontjából tidajdonképpen meglehetősen 
hasonlatos bármelyik harmadidőszaki medencéhez, pl. a Kárpát-medencéhez 
is (csak kérge jóval vastagabb).

A jelenség okára vonatkozó vizsgálatainkat — nemzetközi együttműködés
sel — tovább folytatjuk.
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