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31 AZ ID Ő B E N  V Á L T O Z Ó  F Ö L D I E R Ő T E R E K  V IZSG Á LA TA *

Ebben a témakörben 1969-ben is jelentős és nemzeközi érdekességű tevékenységet 
folytattunk. A munka legfontosabb állandó elemei a Tihanyi Obszervatóriumban végzett 
különféle regisztrálások, amelyek egyre szélesebb körűvé fejlődnek és ma már szinte 
a geofizika egész területét érintik.

Folyamatosan regisztráltuk a földmágnesesség vízszintes és függőleges erőösszetevőjének 
valamint a deklinációnak lassú változásait.

Regisztráltuk és gépi feldolgozásra előkészítettük az 1968 februárjától 1969 júniusáig 
mért gravitációs árapály görbét, de nem elégedtünk meg a puszta regisztrálással, hanem 
megoldottunk néhány műszertani kérdést, valamint a regisztrátumokat speciális 
analízisnek vetettük alá. Emellett kísérleteket végeztünk a gravitációs regisztrálás 
automatizálására.

Az ELTE Geofizikai Tanszékével karöltve megkezdtük a tervezett proton-precessziós 
magnetométer építését, amely finommechanikai kapacitás hiányában eléggé vontatottan 
halad.

A szarvasi obszervatórium épülete elkészült, a mágneses regisztrálási! műszereket fel
szerelésre előkészítettük.

Spherics regisztrálásunk ugyancsak az ELTE Geofizikai Tanszékével kooperációban 
történt. Számos alkalommal kielégítő whistler jeleket sikerült vennünk, ezeket Sonagraph- 
fal analizáltuk.

Általában nem elégszünk meg a puszta regisztrálással, hanem adatainkat eljuttatjuk 
oda, ahol legjobban felhasználják, hazai terepi csoportokhoz és a külföldi rokon inté- 
ményekhez. Adatközlésünk egyik formája az Obszervatórium évről-évre megjelenő 
Évkönyve. Ennek megjelentetését viszonylag későn kezdtük el, jelentős lemaradást 
kellett felszámolnunk, ezért 1969-ben még csak az 1964-es Évkönyv jelent meg. Kiadásra 
előkészítettük az 1965-68-as köteteket, tehát elmaradásunkat rövidesen felszámoljuk
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A regisztrált adatokból speciális tudományos elemző munkával földjizikai szintéziseket 
készítünk, ezeket általában előadásod tormájában ismertetjük, vagy különféle szak- 
folyóiratokban jelentetjük meg. 1969-ben pl. zónális gömbfüggvények alkalmazásával 
kutattuk a Föld globális tömegaszimmetriájának okát.

Amint ismeretes, nemzetközi együttműködési megállapodás (KAPG) értelmében 
az ország mágneses normálterét nemcsak tízévenként, hanem — kiválasztott un. szeku- 
láris pontokon — kétévenként is meghatározzuk. A terepi mérést 1968-ban végeztük, 
1969-ben a mérési eredmények végleges feldolgozására került sor. Nemzetközi konfe
renciákon a hazánkban folyó ilyen jellegű munkákat pozitiven értékelik és általában 
kiemelik az adatszolgáltatás pontosságát.

Régi problémáé témakörben a szomszédos országok obszervatóriumaival való együtt
működés. 1969-ben konkrét összemérésre került sor: az Ukrán Tudományos Akadémia- 
Geojizikai Intézetének munkatársai D, H és T méréseket végeztek Tihanyban saját mű
szereikkel. A mi műszereink kievi bemérése az 1970. év feladata.

32 PA L E O M Á G N E SE S V IZ SG Á L A T O K *

Paleomágneses vizsgálataink az ELTE Geofizikai Tanszékével szoros kooperációban 
1969-ben már jelentős mennyiségi és minőségi szintet értek el. Nemzetközi együtt
működésben (KAPG) is résztvettünk és a ránk kirótt feladatról (a Lengyel Középhegy
ségben gyűjtött kőzetminták paleomágneses feldolgozásáról) 1969 júniusában Kievben 
beszámoltunk.

Hazai tevékenységünket E-i hegyvidékünk vulkáni hegységeire koncentráltuk. A 
Mátra hegységet pl. részletesen feldolgoztuk és valószínűsítettük, hogy a telérek itt a 
főkitöréshez tartoznak.

A Börzsöny hegységben 1969-ben megkezdtük a paleomágneses vizsgálatokat. Meg
állapítottuk, hogy a kezdeti vulkáni működéshez és a vulkanizmus paroxizmusához tar
tozó kőzetek mágnesezettsége pozitív, a befejező fázis termékei viszont negatív mágne- 
sezettségűek.

A mátrahegységi vulkanizmus rétegtani helyét és paleopolaritását a Börzsönyével 
korrelálva arra következtetünk, hogy a börzsönyi paroxizmus éppen befejeződött, ami
kor a Cserhátban megkezdődött, a Mátrában pedig általános elterjedésűvé vált a vulkáni 
tevékenység.

* M. Szalay E.
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Vizsgálataink egyik lényeges eredménye, hogy számos esetben kimutattuk a termé
szetes remanens mágnesezettséget és meghatároztuk a Koenigsberger viszonyszámot. A 
vizsgált kőzeteknek a mai térrel ellentétes irányú remanens mágnesezettsége néha sok
szorosa a jelenlegi indukált mágnesezettségnek.

Vizsgálataink itt kapcsolódnak a földmágneses terepi kutatáshoz, ill. annak hatószámí
tásához, és az e téren bekövetkezett új szemléletet lényegesen elősegítették.

33 FÖLDKÉREGKUTATÓ SZEIZMIKUS MÉRÉSEK*

Földkéregkutató szeizmikus méréseinket 1969-ben lengyel—cseh—magyar koope
rációban az V. nemzetközi vonal mentén végeztük. Ez a kereken 350 km hosszúságú, 
közel E—D  irányú vonal Lengyelországban kezdődik, Csehszlovákián keresztülhalad
va Hídvégardónál ér magyar területre, ahol a Tisza vonaláig folytatódik.

Közös mérésünk során öt robbantópontból lőttünk: két—két robbantópont volt len
gyel, ill. magyar területen, egy robbantópont csehszlovák területre jutott.

A vonal tektonikailag változatos területen, a Kárpátok vonulatán, az Alacsony Tátrán 
és a magyar Északi Hegyvidéken haladt keresztül. Az észlelések folytonosságát ez né
hol megszakította és a fáziskorrclációt megnehezítette.

A mérést korrelációs refrakciós eljárással, az ún. kritikus pontrendszerben végeztük. 
A maximális észlelési távolság 150 km volt.

Az első beérkezések egy kb. 6000 m/s határsebességű határfelületről adtak informá
ciót, amelynek átlagos mélysége a szelvény mentén 5 km (42. ábra). A felszín nagy 
szintkülönbségei miatt a sebességágak (mind az első, mind pedig akésőbbi beérkezéseknél) 
erősen torzultak. A látszólagos és valódi sebességek pontos meghatározását ez megne
hezítette.

A későbbi beérkezések csak rövid szakaszon voltak folytonosak. Ezekből a szakaszok
ból egy kb. 7000 m/s határsebességű közbenső szintet lehetett meghatározni, amelynek 
mélysége 20 km körül van. Szelvényünkön (42. ábra) a szaggatott vonal a beérkezések 
folytonosági hiányait jelzi.

A Mohorovicic diszkontinuitásról származó beérkezések általában nagyobb energiá
val és folytonosabban jelentkeztek. Ezeket is csak a későbbi beérkezések között tudtuk 
regisztrálni a cseh—magyar észlelési szakaszokon (a csehszlovákokkal az észlelési anyagot 
kölcsönösen egyeztettük, a lengyelekkel még nem). Az út-időgörbék hiperbolikusán 
görbültek; ez a beérkezések reflexiós jellegére utal. A refrakciós sebességágtöredékek 
látszólagos sebességeiből számított határsebesség— a többi földkéregkutató vonalunkon 
kapott értékekhez hasonlóan — 8100 m/s.

A Mohorovicic diszkontinuitás mélysége a szelvény D-i felén 26 km, Csehszlovákia
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felé а mélység növekszik: a határnál 27 km. A lengyel robbantópontból kapott nagy 
beérkezési idők arra utalnak, hogy a Kárpátok kérge vastag: közelítő számítás szerint 
35—40 km. Elmek pontosabb meghatározására csak egy közös lengyel—cseh—magyar 
találkozó után kerülhet sor, ahol a külön-kiilön kapott eredményeket egyeztetni és az 
esetleges eltéréseket korrigálni lehet.
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34 M AGYARORSZÁG REGIONÁLIS GEOFIZIKAI SZINTÉZISE*

A lassan változó földi erőterek analíziséből, a Kárpátmedence gravitációs anomáli
áinak regionális értelmezéséből, geotermikus, elektromágneses vizsgálatokból és föld
kéregkutató szeizmikus mélyszondázásokból 1969-re már kialakult a Kárpát-medence 
geofizikai-tektonikai modellje. Ez a modell nem egyezik a Kárpátok és a Kárpát-me
dence eredetéről és szerkezetéről vallott eddigi felfogásokkal, de jól egybevág azokkal 
az adatokkal, amelyeket a geofizika felsorolt szakágai szolgáltattak.

A modell lényeges eleme a medence kérgének vékonysága és a Kárpátok (a flis-vo- 
nulat) kérgének vastagsága. A kéreg szerkezetéből következtetéseket lehet levonni a 
külsőkárpáti flisöv, valamint a Kárpát-medence kialakulásának idejére, sőt egyidejűségé
re ; rekonstruálható a medenceképződés mechanizmusa, és megállapítható, hogy a me
dence felső krétában kezdődő besüllyedését az izosztatikus egyensúlyra való törekvés 
vezérelte.

Mindezeket, részletesen elemezve, intézeti kiilönkiadvány formájában, a Kárpát—Bal
kán Asszociáció 1969. évi budapesti kongresszusára angol és orosz nyelven közzétettük. 
A témát ezzel egyelőre lezártuk és a kialakult modellt csak jelentős mennyiségű újabb 
mérési adat birtokában vesszük majd revízió alá.

* Szénás Gy.
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