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Jósa Ernő

A Dunántúli Középhegység komplex geofizikai kutatásának ke
retében 1966-ban a Bakony É-i peremvidékén felderítő jellegű geo- 
elektromos ellenállásméréseket végeztünk a későbbi, részletező
geoelektromos és szeizmikus kutatás előkészítése érdekében. A

2
vizsgált terület nagysága 310 km , mérési hálózata a sekély me-

2 2 dencerészeken 1,5-2 km /pont, a mélyebb részeken 5 km /pont, az
ÉK-i területen pedig 10 kmVpont sűrűségű.

A terület, a sekély peremvidék kivételével, mélyfúrásokból 
alig ismert /a Csatka-1, Nagyveleg-1, Mór-2, stb. fúrásokat méré
seinkkel egyidejűleg telepítették/. A mélyebb medencerészek szer
kezetére csak a Bouguer anomáliákból következtethetünk. Felderítő 
méréseinkkel a Dudar-Sur-Bakonysárkány, valamint a Bakonyszent- 
lászló-Bakonybánk vonalában húzódó gravitációs maximumok és kö
zöttük lévő minimum területén igyekeztünk a geoelektromos meden- 
eealjzat /  Q oo szint/ morfológiáját megismerni.

A terület földtani felépítése geoelektromos kutatás szem
pontjából kedvező. A fúrásokon végzett szondázások szerint a geo- 
elektroaos aljzat / P o o  szint/ és fedőképződmények között több 
mint egy nagyságrend fajlagos ellenálláskülönbség van /500-1000 
ohmm, ill. 15-45 ohma/.
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A e со szint mélysége +300 és -600 m /tszf/ között változik 
/1. ábra/. A szintvonalak - Hánta-Bakonysérkény környékének kivé
telével - összhangban vannak a Bouguer anoméliamenettel /az 1. 
ébrén a Bouguer anomáliákból számitott medencealjzat-mélységtér
kép szintvonalait is feltüntettük; Szabó Gábor, 1967/. Hánta-Ba- 
konysárkény vonalától É-ra a Bouguer anoméliatérkép nyitott me
dencét jelöl. Héhány tájékozódó jellegű pont viszont zárt meden
cére utal, amely кбszénföldtani szempontból jelentős lehet.

Mérési területünkön a szint földtani értelmezése okoz
za a legtöbb nehézséget: ha a fedSrétegsorból hiányzik /vagy je
lentéktelen vastagságú/ az eocén mészkő /pl. Mór-2, ill. Bsz-11/, 
akkor a Q TO szint felsőtriász dachsteini mészkővel ill. fődolo
mittal azonosítható; ha az eocén mészkő tömör és nagy vastagságú 
/pl. Bsz-15, Bsz-16 és Bsz-ЗІ/, akkor a oo szint az eocén mész
kő felszínét adja meg.A mélyebb területeken a kréta és jura mész
kövek hasonló problémát okozhatnak.

A fúrások szerint a ?oo szint a terület legnagyobb részén 
a mezozóos medencealjzattal /a felsőtriász dachsteini mészkő, 
ill. fődolomit felszínével/ azonosítható /Csatka-І, Bakonysár- 
kány-1, Sur-1, Hagyveleg-l, Mór-2, valamint Bsz-10, 33, 35, 38/. 
Bakonyszentkirály és Csesznek térségében viszont, ahol a Bsz-15 
és 16 fúrásokban 80-120 m vastag középső eocén mészkő települt a 
dachsteini mészkőre, a Q oo szint az eocén mészkő felszínére csú
szik át /a két különböző korú mészkő ellenállás szerint nem külö
níthető el egymástól/.

Ugyancsak az eocén mészkő felszínét követjük Rédétől DNy-ra 
/Bsz-30, 31, 32/, valamint Dudar és Csetény községek között /Du- 
dar-14/.

Az 1. ábrán feltüntettük a feltételezett főbb vetőket. Ezek 
szerint, a felszínen ismeretes mezozóos aljzat lépcsős vetőxend- 
szer mentén süllyed többszázméter mélységbe és mintegy 100-120
o

km kiterjedésű, feltehetően zárt, medencét alkot.
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A harmad időszaki fedőképződmények - eltekintve a vékony fel- 
szinközeli rétegektől - a terület nagy részén egyetlen geoelek
tromos "rétegként" jelentkeznek / ** 15-30 ohmm/.

A Réde-Csatka-icsteszér-Bakonysárkány-Hánta községek közöt
ti területen a fedőképződmények ellenállása nagyobb /30-45 ohmm/. 
Itt a ielszinközeli réteg is nagy fajlagos ellenállású /50-80 
ohmm/, erdei humusszal, futóhomokkal, kaviccsal azonosítható. Ezt 
a laza, rossz földelést és kedvezőtlen energiaátadást jelentő 
összletet, a részletező geoelektromos és szeizmikus mérések ter
vezésénél figyelembe кѳіі venni.

Mélységadataink csak tájékoztató jellegűek, pontosságuk a 
fedőősszlet átlaganizotrópiájától függ, amelyet a területen 
csak kevés fúrásból ismerünk. A jelenleg rendelkezésre álló ada
tok szerint X = 1,54 + 15$.
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