
3.3 PALEOMÁGNESES KUTATÁS

3.3.1 Mágneses szuszceptibilitás-anizotrópia mérések és kiértékelésük*

A mágneses szuszceptibilitás-anizotrópia (MSA) módszert széles körben hasz
nálják a kőzetek mágneses szövetének jellemzésére. Üledékes kőzetekben az MSA-t 
az ülepedés és a kompakció, vulkanikus kőzetekben a lávafolyás iránya, metamorf 
és mélységi magmás kőzetekben pedig a képlékeny deformáció és a környezetutánzó 
kristályosodás határozza meg [Hrouda 1982]. A módszer hasznát a szerkezetelem
zésben számos szerző bizonyította [Hrouda 1979, Rathore 1985, Hírt et al. 1988, 
Rochette 1988 stb].

MSA mérések forgó rendszerű anizotrópia-méterekkel, kriogén magnetométer- 
rel, torziós magnetométerrel és váltóáramú hidakkal végezhetők — ez utóbbiak 
egyike a Kappa-híd KLY-2 műszer. On-line mérések végzésére és az adatfeldolgozás 
megkönnyítésére programokat készítettünk IBM PC/XT kompatibilis számítógépre. 
Az algoritmusban a Jelinek [1977, 1978] által kidolgozott statisztikát használtuk.

A mérések ismételhetőségének vizsgálatára az egész mintakollekcióra többször 
meghatároztuk az MSA értékeket. A Kappa-híd minden mérési tartományában 
ismételhetőnek bizonyult az 1 %-nál nagyobb anizotrópia mérése (108. ábra). Ezen 
vizsgálatokat ismert településű mintacsoportokon végzett mérések követték, amelyek 
eredményeiből egyet ismertetünk. A minták miocén ignimbritből származnak, a 
Bükk hegység 4 mintavételi helyéről (11 mintavételi pontról) (109. ábra). A minta
vételi helyek két rétegtani szintet képviselnek: a bogácsi ignimbrit fiatalabb, mint a 
sályi, a kácsi és a kisgyőri. A két szint kőzeteinek mágneses és egyéb tulajdonságai 
(kőzetszövet, szín, stb.) is különbözők.

A 110. ábra az MSA mérések mintavételi pontonkénti átlagát mutatja be. 
A minimum szuszceptibilitás irányok minden pontra jól definiáltak (konfidencia
szögeik 15°-nál kisebbek), és közel függőlegesek (a pontok a vetületkör középpontja 
körül szórnak). A maximum és közepes szuszceptibilitás irányok a vízszintes síkban 
fekszenek: ezek az irányok határozzák meg a mágneses foliációs síkot. A minimum 
irányok függőleges és a foliáció vízszintes volta az elsődlegesen megfigyelhető kőzet
szövettel van kapcsolatban. Három mintavételi pontra (B4, S2, Ki2) a maximum és 
közepes szuszceptibilitás irányok jól csoportosulnak ebben a vízszintes síkban (a víz
szintes síkra vetített konfidencia szögeik 27°-nál kisebbek). Ez a csoportosulás jelzi, 
hogy a szövetet nyomás érte. Üledékek gyenge deformációja esetén a közepes szusz
ceptibilitás irányok párhuzamosak a nyomás tengellyel. A B4 (Bogács) és S2 (Sály) 
közepes szuszceptibilitás irányok egy ÉNy-DK-i nyomásirányt mutatnak, а Ki2 
(Kisgyőr) irány viszont egy É-D-i nyomásirányt határoz meg.
* Bordás R.
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108. ábra. Ismételt anizotrópia mérések minimum 
irányainak szögtávolsága (<p). Az átlag 
szuszceptibilitás a 10“4-10-3 s í  tarto
mányban van

Fig. 108. Angular distance (ф) between minimum 
directions of repeated magnetic suscep
tibility anisotropy measurements. Mean 
susceptibility is in the range of 10_4-10-3 
SI

Puc. 108. Угловое расстояние между мини
мальными направлениями повтор- 
ных измерений анизотропии (ф). 
Средняя восприимчивость нахо
дится в диапазоне ІО-4 -  К Г 3 SI

109. ábra. А miocén ignimbrit mintaegyüttes mintavételi helyei 
B — Bogács; Ka — Kács; S — Sály; Ki — Kisgyőr; 1 — ignimbrit előfordulások

Fig. 109. Locality map for Miocene ignimbrite collection 
B—Bogács; Ka—Kács; S—Sály; Ki—Kisgyőr; 1—ignimbrite outcrops

Puc. 109. Участки опробования миоценовых игнимбритов:
В — Богач, Ка — Кач, S — Шай, Кі — Кишдьёр; 1 — игнимбриты

150



110. ábra. Bükki miocén ignimbriteken végzett anizotrópia mérések eredményei. 
Szögtartó vegyület

Pontok: mintavételi pontok minimum szuszceptibilitás irányai. Vékony nyilak: mintavételi pon
tok közepes szuszceptibilitás irányainak azimutjai. ívek: a megfelelő konfidenciaszögek vízszintes 
vetületei. Vastag nyilak: mikrotektonikai mérésekből származó nyomásirányok

Fig. 110. Results of magnetic susceptibility anisotropy measurements on Miocene 
ignimbrites from the Bükk Mountains. Stereographic projection 

Dots: site-mean minimum susceptibility directions. Thin arrows: azimuthal directions of site- 
mean intermediate susceptibilities. Arcs: horizontal projections of respective confidence angles. 
Thick arrows: compression directions derived from microtectonic measurements

Puc. ПО. Результаты измерений анизотропии миоценовых игнимбритов 
Бюккских гор. Стереографическая проекция

точки: направления минимальной восприимчивости по точкам отбора проб; тонкие стрелки: 
азимуты направлений средней восприимчивости; дуги:. горизонтальные проекции соответ- 
ствующих углов доверия; жирные стрелки: направления давления, по микроструктурным 
данным

Bükki miocén kó'zeteken а közelmúltban végzett mikrotektonikai mérések a l p 
ján két nyomásirányt ismertek fel [Bergerat és Csontos 1988, T ari 1988]. A sályi 
és kisgyőri mintavételi helyekre 120°-300°-os és 10°-190°-os nyomásirányt találtak, 
Bogácsra viszont csak az utóbbit. Ez a két irány egybeesik az MSA mérésekből kapott 
nyomás irányokkal.
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Ez az indikáció azt sugallja, hogy a miocén ignimbritek és a környező kőzetek 
anizotrópiájának szisztematikus tanulmányozása, és az eredményeknek a mikro- 
tektonikai mérésekkel való korrelációja a Bükk hegység miocén feszültségterének 
jobb megismeréséhez vezethet el bennünket.
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3.3.2 Villány: egy lépés a mezozoos látszólagos pólusvándorlási görbe meghatározása 
felé*

A Dunántúli-középhegység mezozoikumára meghatározott paleomágneses irá
nyok időben az „afrikai sémának” megfelelően rendszeresen változnak. Afrika és a 
Dunántúli-középhegység egykorú paleomágneses pólusainak helyzete azonban kü
lönböző és ez a két egység mezozoikum utáni mozgásának eredménye. A Villányi 
hegység paleomágneses irányai ezzel szemben stabil európai affinitást mutattak 
[M árton- S zalay E., M árton P. 1978], így alátámasztani látszottakDélkelet-Dunán- 
túl északtétiszi eredetét, amelyet geológiai megfigyelésekre alapoztak.

A korábbi adatokra új fényt vetettek az újabb eredmények [M árton E. 1986]. 
A jura utáni bonyolult forgások felismerése után a villányi pólusok stabil európai 
affinitása csak véletlen egybeesésnek tekinthető. Délkelet-Dunántúl észak vagy dél- 
tétiszi eredetének paleomágneses bizonyításához elengedhetetlen a kérdéses terület 
mezozoos látszólagos pólusvándorlási görbéjének megismerése. A hurok hiánya a 
pólusvándorlási görbén az északtétiszi eredet mellett szólna.

1987-ben két szelvényt választottunk ki paleomágneses feldolgozásra a Villányi 
hegységből (111. ábra): egy alsójura -  alsókréta (albai) szelvényt (Szársomlyó, 
106 minta) és egy felsőtriász -  felsőjura (oxfordi) szelvényt (Villány, Templomdomb, 
73 minta). A mintavételt bizonyos rétegekre korlátoztuk, ahonnan egymás közeléből 
több mintát fúrtunk: ezek a minták egy mintavételi pontot definiálnak.

Hőkezelés (112. és 113. ábra) és kisebb mértékben váltóterű lemágnesezés ered
ményeként a legtöbb mintavételi pontra sikerült jellemző mágnesezettséget megha

* Mártonné Szalay E.
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tároznunk (XV. és XVI. táblázat). Azonban az egyes mintavételi pontokra megha
tározott jellemző mágnesezettségek irányai mind tektonikai korrekció előtt, mind 
utána olymértékben különbözők, hogy az oxfordi és barrémi kivételével nem alkalma
sak paleomágneses pólus meghatározására.

Az oxfordi pólus (72° É, 128° K) kitűnő minőségű négy mintavételi hely közép
irányán alapul (111. ábra, I, Il/a, 1,2), amely szignifikánsan jobban definiált tektonikai 
korrekció után, mint előtt.
Korrekció előtt:

D = 8° 1=14° k =  13 095=26,7°
Korrekció u tán :

D=22° 1=58° k=173 a95=7,0°

111. ábra. A Villányi-hegység földtani térképvázlata a paleomágneses mintavételi 
helyekkel

T — triász; J — jura; K — kréta; R — rátolódás. Jelen tanulmány mintavételi helyei: 1 — 
Villány, Templomdomb, alsó-jura-alsó-kréta (albai); II — Szársomlyó: Il/a — alsó-jura-felső- 
jura (oxfordi), Il/b — felső-jura (titon)-alsó-kréta (albai). Korábbi eredmények: 1, 2, 4 — 
oxfordi, 3 — mezozoos, 5 — albai

Fig. I l l . Geological sketch of the Villány Hills with palaeomagnetic sampling local
ities

T—Triassic; J—Jurassic; K—Cretaceous; R—Overthrust. Palaeomagnetic sampling localities of 
the present study: I—Villány, Templom Hill, Early Jurassic-Early Cretaceous (Albian); II— 
Szársomlyó hill: Il/a—Early Jurassic-Late Jurassic (Oxfordian); Il/b—Late Jurassic (Tithonian)- 
Early Cretaceous (Albian). Localities of the earlier study: 1, 2, 4—Oxfordian; 3—Mesozoic, in 
general; 5—Albian

Puc. 111. Геологическая схема Вилланьских rop с пунктами отбора палео- 
магнитных проб

Т — триас; J — юра; К — мел; Р — надвиг; точки отбора проб в рамках настоящей работы: 
I — с. Вилланъ, г. Темпломдомб, нижняя юра-нижний мел (альб); II — Саршомъйо: ІІ/а 
-  нижняя-верхняя юра (оксфорд), ІІ/Ь — верхняя юра-нижний мел (альб). Результаты 

прежних лет: 1, 2 , 4 — оксфорд; 3 — мезозой; 5 — альб
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112. ábra. Villány, Templomdomb. Kallovi mészkő. Az NRM viselkedése termole- 
mágnesezésre
a) Módosított Zijderveld diagram: egy egység 1,6-10~3 А/m, a tisztítási 

lépések leolvashatók a b ábráról
b) Normalizált intenzitás (pont) és a normalizált szuszceptibilitás logarit

musa (csillag) progresszív lemágnesezésére

Fig. 112. Villány, Templom hill, Callovian limestone. Behaviour of NRM on ther
mal demagnetization
a) Modified Zijderveld plot; one unit=1.6* 10-3 А/m, for cleaning steps 

see Fig. b
b) Normalized intensity (dots) and the logarithm of the normalized 

susceptibility (asterisks) on progressive demagnetization

Puc. 112. Виллань, Темпломдомб, известняки келловея. Поведение есте
ственной остаточной намагниченности (NRM ) при термической 
чистке:
a) Диаграмма Зийдервельда с изменениями: одна едини

ца = 1,6 • 10_3 А /м ; ступени чистки видны на рис. b
b) Нормализованная интенсивность (точка) и логарифм норма

лизованной восприимчивости (звездочка) для прогрессивного 
размагничивания
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113. ábra. Szársomlyó, oxfordi mészkő. Az NRM viselkedése termolemágnesezésre
a) Módosított Zijderveld diagram: egy egység 4,0* 10~4 А/m, a tisztítási 

lépések leolvashatók a b ábráról
b) Normalizált intenzitás (pont) és a normalizált szuszceptibilitás logarit

musa (csillag) progresszív lemágnesezésre

Fig. 113. Szársomlyó hill. Oxfordian limestone. Behaviour of NRM on thermal de
magnetization
a) Modified Zijderveld plot; one unit—4.0-10-4 А/m, for cleaning steps 

see Fig. b
b) Normalized intensity (dots) and the logarithm of the normalized 

susceptibility (asterisks) on progressive demagnetization

Puc. 113. Саршомъйо, известняки Оксфорда. Поведение NRM  при терми
ческой чистке:
a) Диаграмма Зийдервельда с изменениями: одна едини

ца = 4,0 • ІО-4 А /м; ступени чистки видны на рис. b
b) Нормализованная интенсивность (точка) и логарифм норма

лизованной восприимчивости (звездочка) для прогрессивного 
размагничивания



Ez az eredmény sokkal jobb, mint a korábban meghatározott felsőjura pólus, 
a pozitív gyűrődési teszt és sokkal pontosabb kormeghatározás miatt.

A barrémi üledékekre (egy mintavételi helyről 3 mintavételi pont) a statisztika 
romlik tektonikai korrekció után.
Korrekció előtt:

D=25° l=~6° k=213 0195= 8,5°
Korrekció u tán:

D=46° 1=57° k=56 a95=16,7°
Ebben az esetben a mágnesezettség a kőfejtőben mérhető dőlésvariációkhoz képest 
utólagos, de nagyon valószínűtlen, hogy a tektonikai hatások utáni lenne (a dőlés
korrekció előtti inklináció irreális érték mezozoos vagy fiatalabb korú kőzetre).

Az egyetlen albai irány (XVI. táblázat, 23 pont) korrekció után hasonló ahhoz, 
amelyet korábban ugyanerre az emeletre kaptunk (111. ábra, 5 mintavételi hely), 
de további eredmények szükségesek ahhoz, hogy megjavítsuk a minőséget.

A bemutatott eredményeket egy lépésnek tekintjük a Délkelet-Dunántúl mezo
zoos pólusvándorlási görbéjének meghatározásához. Bár még nincs elég adatunk 
ahhoz, hogy mezozoos sémáról beszéljünk, az eredmény egy szempontból szignifi
káns: az inklinációk rendszeresen nagyobbak, mint a Dunántúli-középhegységre 
ismert mezozoos inklinációk (114. ábra), így arra utalnak, hogy Délkelet-Dunántúl 
és a Dunántúli-középhegység jelenlegi egymáshoz viszonyított helyzete valóban in
verz helyzet.

XV. táblázat. Villány, Templomdomb. Paleomágneses irányok
1-14 -  a mintavételi pontok kódja: 1-4 -  liász, 5-6 -  kallóvi, 7-14 -  oxfordi. NI No -  a minták 
száma felhasznált/gyűjtött; D°, Г  -  deklináció, ill. inklináció korrekció előtt; D°c, í° -  deklináció, 
ill. inklináció korrekció után; k, 0C9 5  -  statisztikus paraméterek; °C/Tesla -  tisztítás (termo/váltó)
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XVI. táblázat. Villány, Szársomlyó. Paleomágneses irányok
1-23 -  a mintavételi pontok kódjai: 1-3 -  liász, 4-14 -  oxfordi, 15 -  kimmeridgei, 16-19 -  titon, 
20-22 -  barrémi, 23 -  albai; további jelölések mint a XV. táblázatban
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114. ábra. Paleomágneses inklinációk a Dunántúli-középhegység mezozoikumára 
(pontok) és a Villányi-hegységre (csillag)

Rövidítések: Plb — pliensbachi; Toa-Bth — toarci-bath; Clv — kallovi; Oxf — oxfordi; Kim 
— kimmeridgei; Tth — titon; Be-Hau — berriázi-hauterivei; Brm — barrémi; Apt — apti; 
Alb — albai

Fig. 114. Palaeomagnetic inclinations for the Mesozoic of the Transdanubian 
Central Range (dots) and the Villány Hills (asterisks 

Abbreviations: Plb—Pliensbachian; Toa-Bth—Toarcian-Bathoinan; Clv—Callovian; Oxf—Ox
fordian; Kim—Kimmeridgian; Tth—Tithonian; Be-Hau—Berriasian-Hauterivian; Brm—Bar- 
remian; Apt—Aptian; Alb—Albian

Puc. 114. Палеомагнитные склонения в мезозое Задунайского среднегорья 
(точки) и Вилланьских гор (звездочки)

Plb — плинсбах; Toa-Bth-тоарс-бат; Сіѵ — келловей; Oxf— оксфорд; Kim — кимеридж; 
Tth — титон; Be-Hau — берриас-готерив; Brm — баррем; Apt — апт; Alb — альб
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3.3.3 Paleomágneses meghatározások a Kvarner szigetekről *

Jugoszláv-magyar paleomágneses együttműködés keretében tovább folytattuk 
az Isztria „autochtonjától” keletre fekvő paraautochton vizsgálatát (115. ábra).

* Mártonné Szalay E., Milidevic V., Veljovié D. (Geomagneticki Institut, Grocka)
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A több száz mintából álló kollekciót két részre osztottuk. Egyik felét a grockai Geo- 
magnetski Institut-ban mérték, a másikat az ELGI-ben dolgoztuk fel. A feldolgozás 
eredményeként kapott, statisztikusan jól definiált irányok (XVIL táblázat) nagy ré
szének deklinációja — a Cres szigeten és az „autochton” Isztriától északra eső gyűrt 
övezetben megfigyeltekhez hasonlóan — óramutató járásával ellentétesen elfordult. 
Néhány mintavételi helyen (5, 7, 35) azonban az óramutató járásával egyirányú 
rotációt kapunk, ami a lokális tektonika eredménye lehet.
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XVII. táblázat. Paleomágneses eredmények a jugoszláviai Kvarner szigetekről 
R% -  fordított mágnesezettségű minták százalékos aránya; a többi jelölés azonos a XV. táb
lázatéval
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