
1.3 А D A R N Ó  S Z E R K E Z E T I  ÖV G E O F I Z I K A I  
K U T A T Á S A *

Az 1976-ban kidolgozott Darnó-övi komplex előkutatási program 
első évi geofizikai mérései több területi egységen folytak (14. ábra).

Mélyszerkezetkutató reflexiós, refrakciós, geoelektromos szelvényt 
mértünk Mátraballa—Darnóhegy—Demjén vonalában, gravitációs háló
zatkiegészítő méréseket Pétervásárától É-ra az ország határig és a DNy- 
Bükk peremén Eger környékén, földmágneses szelvénymenti ДТ méré
seket pedig Domaháza—Tarnalelesz, Darnó hegy, Egerbocs környékén 
végeztünk. A geofizikai térképezést V E SZ , GP, PS, ДТ szelvényezéssel 
a Bükk és az Upponyi-hegység területén folytattunk.

A feldolgozást és a földtani összehasonlító vizsgálatokat még nem zár
tuk le, ezért ezévben csak előzetes adatközlésre szorítkozunk.

Mély szerkezetkutatás

A reflexiós szelvény (É K —2) Mátraderecske—Recsk É-i peremén 
a Darnó hegy, a siroki Nagy Várhegy érintésével Demjénig húzódik. 
A  három részszelvényből álló anyag DK-i, C szakaszának időszelvényét 
a 15. ábrán mutatjuk be. A DK-i, alföldi szelvényvégen 1,2 s-ig jó ref
lexiók jelzik a harmadidőszaki medence felépítését. A DK-i szelvényvég 
felől helyi maximummal, illetve pihenővel emelkedő reflexiók 0,4 s-nál 
nagy energiával jelentkeznek. Alattuk még náhány erőteljes, de kisebb 
dőlésű reflexió jelzi a kaionozoos rétegsoron belüli diszkordáns telepü
lést. E  rétegsor a medencealjzat árkában települt. A reflexiók Verpelét— 
Tarnaszentmária között hatalmas, meredek dőlésű alaphegységi kiemel
kedést és a fedő üledékek aljzatfelszínt követő DK-i dőlését jelzik. 
Az energiacsökkenés már 0,5 s után bekövetkezik. Egerszólát és a Nagy 
Várhegy között kis részmedence van, jól reflektáló üledékösszlettel. 
Az összkép a Bükk-hegység DNy-i nyúlványának boltozódásos jellegét 
mutatja, a mozgások a legfelső kimutatható reflektáló felületeket is elérték.

* Hegedűs E ., Schönviszky L. S^alay I.y Taba S., Verő L.



14- ábra A  Darnó-öv mentén végzett geofizikai mérések helyszínrajza
i. graviméteres hálózatkiegészítés; 2. földmágneses szelvény és mérési terület (AT); 
3. refrakciós és V E SZ  szelvény; 4. reflexiós szelvény; 5. komplex geofizikai szelvény 
(V ESZ, GP, PS, AT)

Fig. 14 Location map of geophysical investigations along the Darno line
i additional gravimetric surveys; 2 ground magnetic profiles and area of measurements 
(AT); 3 refraction and V E S profile; 4 reflection profile; 5 integrated geophysical profile 
(V ES, IP, SP, AT)

Рис. 14. Обзорная карта геофизический измерений, выполненных в зоне Дарно
1 . Сгущение сети по гравиразведке. 2. Профили и участки магниторазведки (AT). 
3. Профиль сейсморазведки К М П В и электроразведки методом ВЭЗ. 4 . Про
филь сейсморазведки МОВ. 5. Профиль комплексных геофизических измерений 
(методами ВЭЗ, ВП , ЕП  и магниторазведки AT).

39



15. ábra É K —zC reflexiós időszelvény
x =  50 m, 12 X ioo%-os fedés, 275,75 m offset

Fig. 1 5 Reflection time section É K -2 C

Рис. 15. Временной разрез ЭК-2Ц no MOB.
х =  50 м, перекрытые 12x 100% , офсет 275,75 м

Az amplitúdónagyság szerint színezett reflexiós szelvény ÉNy-i vé
gén és közepén mutatkozó nagy amplitúdók (piros szín) az aljzat és fedő 
közötti nagy sebességkülönbséggel és a kedvező reflexiós beesési szöggel 
kapcsolatosak (16. ábra).

A  DK-i medenceterületről származó reflexiók lencsés településre utal
nak. Az A és B szelvényszakasz a C-nél bonyolultabb felépítésű, aljzat- 
kibúvásos, magmás kőzetekkel tarkított területen van, további feldolgo
zása szükséges. Valamennyin, de különösen az A szelvényszakaszon mu
tatkoznak aljzatfelszín alatti reflexiók.

A  refrakciós szelvényt (ÉR—2) két harántszelvény köti be a recski 
érces területhez. Ez a szelvény a neogén-paleogén üledékösszlet vastag
ságára és — a határsebesség változásaiból ítélve — aljzatának horizon
tális heterogenitására enged következtetni. A mélyszint emelkedéséből 
következik, hogy a recski antiklinális É-i nyúlványa a szelvény elején 
már felismerhető. A szelvény alföldi vége felől Verpelétnál, majd Tarna- 
szentmáriánál az aljzat egy-egy nagy lépcsőben emelkedik.

A geoelektromos mérések 80%-át az É R —2 refrakciós s^elfényre telepí
tettük. Néhány ponton, Mátraderecske, Pétervására térségében mély
szondázásokat, a Darnó hegy környékén a mágneses szelvények nyom
vonalán pedig középszondázásokat végeztünk.
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Az É R — 2 szelvény É-i és D-i végén a szondázások medencejellegű 
felépítést mutatnak: a végtelen fajlagos ellenállású aljzat fölött 7— 
15 ohm ellenállású összlet települ 1000 m-nél nagyobb vastagságban, 
amit 25—60 ohm ellenállású, homokosabb réteg fed. Mátraderecske 
környékén a geoelektromos felépítés bonyolultabb. A 100 ohm körüli 
fajlagos ellenállású felület — a korábbi mérések szerint — lehet palás 
kifejlődésű aljzat, de lehet andezit is. Néhány ponton nagyobb mélység
ben jelentkezik egy végtelen fajlagos ellenállású képződmény, amely 
a triász karbonátos alaphegységgel azonosítható, de egyik sem követ
hető folyamatosan.

A szelvénytől É-ra Pétervására térségében a szondázások a végtelen 
ellenállású alaphegységet nagy mélységben jelzik. A vezérréteg ellen
állása 8— 15 ohm között változik. A fedőösszlet 2 rétegre bomlik: 
60 ohmm-es homokos agyagmárgára, homokra és 120 ohmm ellenállású 
homokra, homokkőre.

A Darnó hegy környékén a felszínközeli képződmények ellenállása 
szinte pontról-pontra változik.

Gravitációs hálózatkiegészítő méréseket Eger és Pétervására környékén 
végeztünk. Mindkét területen 3,4—4 állomás/km2 pontsűrűségű, egyen
letes eloszlású gravitációs hálózatot hoztunk létre. Négy különböző sű
rűség értékkel (2,0; 2,2; 2,4 és 2,6 g/cm/) számítottunk Bouguer-anomá- 
lia térképet.

A gravitációs mérések értelmezésére azonban csak az egész kutatási 
terület egységes térképének elkészülte után kerülhet sor.

Földmágneses ДТ mérést végeztünk Darnó hegy—Egerbocs között, 
a Darnó-övre merőleges szelvények mentén és a Domaháza—Tarna- 
lelesz közötti 2 km-es sávban.

A szelvények anomáliagörbéit öt különböző szűrővel simítottuk 
majd közelítő módszerekkel hatószámítást végeztünk. Egerbocs—Bátor 
környékén nyugodt menetű anomáliákból 350—600 m közötti ható
mélységek adódtak. A  Recsk és a Darnó hegy környéki szelvények za
vartak, hatószámításra alkalmatlanok.

A Domaháza—Tarnalelesz közötti sávban a AT térképből kiválasztot
tunk egy hatószámításra alkalmas területet, ahol közelítő számítással 
2 km hatómélységet kaptunk.

Geofizikai térképezés

Az Upponyi- és Bükk-hegység területén földtani térképezésre és geo
kémiai mintavételezésre kijelölt szelvénysávban az I. és II. szelvényen 
V E SZ , GP, PS és mágneses módszerrel mértünk. Végleges értelmezésre
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— megfelelő részletességű földtani szelvény és kőzettani elemzések hiá
nyában — még nem kerülhetett sor. Csak a ioo ooo-es méretarányú 
földtani térkép alapján megkísérelt képződmény-azonosításnak és a tele
pülési és szerkezeti viszonyok tisztázásának legvalószínűbb eredményeit 
emeljük ki.

Az I. szelvényen (17. ábra) a Pilis-hegy és a Cigány-tető közötti jelen
tős GP anomália a vékony mészkőpadokkal váltakozó karbon palaössz- 
lethez kapcsolódik. A Jöcsös-völgy eróziós ablakában hiányzik a kis- 
ellenállású (miocén) és a nagyellenállású (kréta) fedő is, a pala összlet 
a felszínre kerül, az 77 értékek kissé megnőnek. A Málna-bérc környéki 
GP anomália nagyobb ellenállású, de szintén karbonkori kőzetekhez 
kötődik. Az Ölyves-völgyben a 150 ohmm-es ellenállású — karbon 
tarka-pala, homokkő összlettel azonosítható — réteg kivastagszik, ger- 
jeszthetősége alig nagyobb a háttérszintnél. Az Ölyves-völgyfőig a réte
gek meredek dőlésűek, a fennsíki mészkő is meredek kontaktussal érint
kezik az idősebb tirász képződményekkel. A további szelvényszakaszon 
amely végighalad a Bükk fennsíkon, az 77 értékek a héttérszintnél nem 
nagyobbak. 1

A II. szelvény elején a miocén homokos-kavicsos összlet rétegzett. 
Az Upponyi-hegység szegélyén megjelenő karbon összlet itt is vékony 
mészkő padokkal váltakozó palasorozat, amely igen nagy GP anomá
liát ad. A Csernely-patak völgyében a karbon képződmények fajlagos 
ellenállása igen alacsony, a változó, de még mindig jelentős GP anomá
liához — 300 mV-os PS anomália is csatlakozik. A Strázsa-hegy É-i

17. ábra Komplex geofizikai szelvények az Upponyi- és a Bükk-hegységben
1. PS szelvény; 2. GP szelvény; 3. látszólagos ellenállás szelvény; 4. geoelektromos 
rétegszelvény; 5. földtani képződmények Balogh K . : A  Bükk hegység és környékének 
földtani térképe (M =  1 : 100 000; MÁFI) alapján; 6. állomásszámok <-

Fig. 17  Integrated geophysical profiles in the Uppony and Bükk Mountains
i SP profile; 2 IP profile; 3 apparent resistivity profile; 4 geoelectric cross section;
5 geological formations according to Balogh, K .: Geological Map o f the Bükk Moun
tains and surrounding areas (M =  1 : 100 000); 6 station N ° <-

Рис. 17. Комплексные геофизические разрезы в Уппоньских и Бюккских горах
1 . Профиль ЕП . Профиль ВП. 3. Профиль кажущегося геоэлектрического со- 
противления. 4 . Слоистый геоэлектрический разрез. 5. Геологические образова
нна по К . Балог: Геологическая карта Бюккских гор и их окрестностей 
(М =  1 : 100 000; М АФ И ). 6. Номера пунктов наблюдений <-
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oldalán található mészkőkibúvás D-i dőlésű nagyellenállású rétegként 
jelentkezik. Tovább D-re a Somos-patakig, a kisellenállású üledékes össz- 
let alatt nagyobb ellenállású agyagpala, mészkő, homokkő települ a hát
térszintnél kissé magasabb rj értékekkel.


