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Ö s s z e f o g l a l á s : Napjainkban a recens kéregmozgás horizontális komponensét 
világszerte leginkább az ismert törésvonalak környezetére telepített geodéziai kishálóza
tok, az ún. mikrohálózatok ismételt mérésével határozzák meg. E hálózatok kis — néhány 
száz méteres — mérete a vízszintes helymeghatározás pontosságának fokozása végett 
szükséges. 

Rendkívül fontos a mikrohálózatok helyének megválasztása avégett, hogy a hálózat 
pontjai mélyreható, vélhetőleg élő törésvonalakat fogjanak közre. A vizsgálandó törés
vonal-szakasz lokalizálására a kutatásban alkalmazott módszer a légifónyképek és az 
űrfelvételek interpretációja. 

Az űrfelvételek interpretálásával a regionális szerkezeti összefüggéseket, a légifényké
pek tanulmányozásával a felszínen levő és az üledékkel fedett lokális szerkezeti elemeket 
vizsgálhatjuk. Ezek az elemzések önmagukban is igen figyelemreméltó módon gazdagít
ják eddigi ismereteinket. 

A kiválasztott törésvonal-szakaszok mentén telepített geodéziai mikrohálózatok ismé
telt mérései alapján belátható időn belül megállapítható az esetleges horizontális mozgá
sok iránya és sebessége. 

A legutóbbi évtizedekben geodéziai módszerekkel is számos mérést és vizsgá
latot végeztek a jelenlegi tektonikus eredetű felszín-mozgások megismerése ér
dekében. Ennek eredményeként már kontinensnyi területekre sikerült a moz
gások vertikális komponensének sebesség-térképét megszerkeszteni. 

A mozgások horizontális komponensének meghatározása azonban világszerte 
leginkább az ismert törésvonal-rendszerek környezetére szorítkozik. Ennek 
legfőbb oka az, hogy a geodéziai mérések horizontális értelemben még csak 
viszonylag kis területen tudják az ilyen vizsgálatokhoz szükséges pontosságot 
biztosítani. E kis területeket befedő vizsgálati hálózatokat geodéziai kis- vagy 
mikrohálózatoknak nevezik. 

A magyarországi kéregrész tekintetében a recens tektonikus mozgások sebes
sége várhatóan csekély. Ezért a megkívánt nagy pontosság miat t szükségszerű-
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7-, í""?- A в а к к h e 8ység lineációi légifénykép-értelmezés alapján. Először hegységnyi területek légifénykép-értelmezése hívta fel a figyelmünket az ívelt és a 
zűrt idomokat körülfogó vonalakra és azok fontosságára. Szerk.: HADAI Ö. 1 9 7 5 . J e l m a g y a r á z a t : ® . Hámor, © . Ómassa, ® . Bépáshuta, 

(4). Bükkszentkereszt, 5 . ívelt vonal, 6 . Zárt idom, 7. Forrás, 8. Víznyelő 
Fig.1. Lineaments in the Bükk Mountains as shown by aerial photographic interpretation. The interpretation of aerial photographs of areas embracing 
whole mountain ranges was the first to call our attention to lines surrounding arched and confined geometric forms and to their importance (Editor 
O . HADAI 1975) . E x p l a n a t i o n : ( J ) . Hámor, © . Omassa, (3). Bépáshuta, ® . Bükkszentkereszt, 5 . Arched Line, 6. Confined geometric form' 

7. Spring, 8. Sinkhole 
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en kis területekre korlátozott geodéziai mikrohálózatok helyét igen gondosan 
kell kiválasztanunk. Olyan helyeken érdemes ugyanis mikrohálózatot telepí
teni, mégpedig nagyállékonyságú kőzetre, ahol valamely jelentősnek ítélt tekto
nikai törésvonal egy — a geodéziai mérések és pont-elhelyezések számára hozzá
férhető — szakasza jól lokalizálható (FÖLDVÁRYNÉ—MISKOLCZI 1 9 8 2 ) . 

A vizsgálat első lépése tehát szükségszerűen a törésvonal minél pontosabb 
lokalizálása. E feladat megoldására több módszer is számításba jöhet, de leg
inkább az látszik megfelelőnek, amelyik nemcsak a törésvonalak felszíni beha
tárolását oldja meg, hanem esetleg arra is ad információkat, hogy milyen mélyre 
terjedhetnek azok a szerkezetek, amelyek törésvonalként jelennek meg a fel
színen. Mindezt leginkább a légifénykép- és űrfelvétel interpretáció tudja nyúj
tani (RÁDAI 1 9 6 9 a, b, 1 9 7 0 , 1 9 7 3 , 1 9 7 6 a, b, 1 9 7 8 a, b, c, 1 9 7 9 ) . 

A Pannon- és a Kárpát-medence interpretációjának „történetében" határ
vonalat jelent az űrfelvételek hozzáférhetővé válása. Az űrfelvételek interpre
tációja ugyanis mennyiségi és minőségi értelemben is gyökeresen új eredménye
ket hozott, amelyek fényében a légifénykép-interpretáció korábbi eredményei is 
mintegy átértékelődtek. 

Az űrfelvételek használata előtti interpretáció alkalmas volt kisebb-nagyobb 
hegység-részek, valamint hegységek szerkezetének minden eddiginél részlete
sebb megismerésére ( 1 . ábra). A jelenkori kéregmozgás-vizsgálatok szempontjá
ból legfontosabb megállapítások erre az időszakra a következők: 

1. A légifotóinterpretáció a terepi és a bányabeli mérésekkel, valamint a fúrás
sal és a különböző geofizikai módszerekkel feltárt szerkezeti képet jelentős 
új információkkal egészítheti ki. A szerkezeti vonalak korábban nem ismert 
nagy száma mellett olyan vonalak nagy összefüggései váltak felismerhetők
ké, amelyek hegység-részeket, vagy egész hegységet is átszelnek. Az ilyen 
jellegű regionális vizsgálatok során ismertük fel először a görbült, a zárt 
idomokat körülhatároló és a koncentrikus szerkezeti vonalakat. 

2 . A zárt és koncentrikus idomok ún. diapiroid szerkezeteket fognak körül, és 
feltehetően igen fiatal, vagy éppen jelenkori függőleges kéregmozgás helyei 
( 2 . ábra). 

3 . A légifényképeken jól követhetők a szerkezeti vonalak fedett szakaszai is 
(a talaj-, ill. a növény-fedés ellenére). 

4. A zegzugos, fűrészfogszerű lefutású szerkezeti vonalak általános iránya 
éppúgy felismerhető, mint az egyes rövidebb, merevebb szakaszok futása. 

5. A széles zúzott zónák, amelyek a terepen járva nehezen vagy semmiképpen 
nem követhetők, világosan kirajzolódnak, és kijelölhető általában a két olda
lukon húzódó, sértetlen kőzettömb helye is. 

6 . Gyakran megállapítható, hogy milyen relatív mozgás volt a két szomszédos 
kőzettömb között, vagyis felismerhető az elvetés ténye. 

7. A szerkezeti vonalak mentén elvált kőzettömbök között megkereshető az a 
vonalszakasz, amely a legkeskenyebb, ahol tehát a legkisebb távolságon vé
gezhető el a geodéziai mérés. 

8. Az interpretáció révén nemcsak az állapítható meg, hogy hol célszerű a jelen
kori kéregmozgás megfigyelésére vizsgálati pontokat telepíteni, hanem az is 
— hogyha egy adot t távolságon vagy területen belül már megállapított a 
mozgás ténye —, hogy mely vonalak mentén zajlik az. így a mérési eredmé
nyek is jobban értelmezhetővé válhatnak. 

5 * 
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2. ábra. A Dunántúli-középhegység lineáció térképe légifényképek és űrfelvételek interpretációja alapján. Szerk.: 
BÁDAI ö. 1 9 7 9 . J e l m a g y a r á z a t : 1. Fontos, jól követhető vonal, 2 . Valószínű szerkezeti vonal, 3 . Vető, levetett 
oldal, 4. Feltolódás, 5 Horizontális vető, 6 . „Zárt" idom („diapiroid", vagy depresszió), 7. A vonal a területen túl is 

folytatódik 
Fig. 2. Lineament map of the Transdanubia Central Range as shown by interpretation of aerial photographs and satel
lite imagery. (Editor: Ö . RADAI 1979) . E x p l a n a t i o n : 1. Important, well-traceable fault, 3 . Normal fault, down-
-thrown side, 4, Reverse fault, 5 . Transcurrent fault, 6. Confined geometric form ("diapiroid" or depression), 7. The 

fault extends the beyond study area 

Az űrfelvételek interpretálása révén nyert új szerkezeti adatok a következők: 

1. Az űrfelvételeken olyan lineációk is felismerhetők, amelyeket korábban nem 
ismertünk. Ezek között meglepően hosszúak is feltűntek. 

2. A vonalak egy része egyenes, vagyis merev futású (3. ábra). 
3. Sok a görbült vonal. A görbült vonalak ívei gyakran ágaznak szét, illetve 

olvadnak egymásba. 
4. Több helyen jelentkeznek zárt idomot közrefogó ívelt vonalak (4. ábra). 

A zárt idomok lehetnek orsó alakúak, de gyakran kör vagy ellipszis formá
júak. Legfeltűnőbbek a koncentrikus körökből, ellipszisekből álló lineáció-
együttesek. 

5. Az egyenes vonalak nem rendszertelenül helyezkednek el, hanem a Pannon
medencén mintegy legyező alakban terülnek el, melynek képzelt fókusza a 
Kisalföld területén vehető fel (5. ábra). A legnyugatibb vonalak még ÉÉK— 
DDNy-i irányúak, majd fokozatosan fordulnak át meridionális, onnan pedig 
ÉÉNy—DDK-i irányba, végül a Börzsöny és a Dunazug-hegység területén 
latitudinális esapásúvá lesznek. 
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6. A nagy zárt idomok, a koncentrikus ellipszisek elsőként a Mátra területén 
tűntek szembe. I t t nagy jelentősége volt a gyűrűs szerkezet felismerésének, 
hiszen először vált láthatóvá és helyhezköthetővé a főleg elméleti alapon 
keresett beszakadt kaldera. 

7. Az egyenes és az ívelt vonalakról megállapítható volt, hogy térrövidüléssel, 
vagy lazulással kapcsolatos horizontális mozgások hozták létre azokat. 

Az űrfelvételek interpretációjának kezdeti szakaszában — amikor még nem 
állt rendelkezésre a teljes Pannon-medencét lefedő képanyag — kiderült, hogy 
a Kárpát-medence eredeti (szabályozás előtti) vízrajzát ábrázoló térképek 
segítségével meghatározott szerkezeti kép nagy hasonlóságot muta t az inter
pretációval kapot t szerkezeti képhez, 

3. ábra. A Dunántúlt hatalmas, merev egyenes vonalak szelik át, amelyek egy része sugarasan fut szét ügy, hogy 
nyugaton meridionálisak a vonalak és kelet felé egyre közelítenek a Iafcitudinálishoz 

Fig. 3. Transdanuoia is traversed Ъу huge, rigid, straight lines a part of which diverge radially so that the lines in the 
west are meridional tending to become more and more close fco the latitudinal farther east 
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Az űrfelvétel-interpretáció (a légifotó-interpretációval és a hidrográfiával 
való folytonos egybevetés révén) lehetővé tet te a hegységszerkezet összefüggé
seinek, rendszerének megrajzolását a teljes Kárpát-medencére, és ezen belül a 
Dunántúli Középhegység lineáció-térképének igen részletes megrajzolását is. 
így bontakozott ki a diapir- és diapiroid-szerkezetek és a depressziók sajátos 

— eddig nem ismert — képe, tehát a kiemelkedő és a behorpadó jellegű felszí
nek együttese (2. ábra). 

A Magyar Középhegység számos pontján bizonyította az interpretáció a 
merev-egyenes vonalak és a zárt felszíneket körülfogó vonalak szoros kapcsola
tá t . Több helyütt az egyenesekre mintegy felfűződnek a zárt idomok. Az tény, 
hogy az egyenes vonalakra illeszkedő zárt idomok kisebbek, mint az országrész
nyi területeket átfogók; mondhatni bizonyos hierarchia állapítható meg a vo
nalak között. 

4. ábra. A Mátra hatalmas, kettös-hármas egymásba illő ellipszisei jelzik a kaldera-szerkezetet. Jellegzetesek a „szilva
mag" idomok, amelyek vízszintes, de egy oldalon akadályozott elmozdulásra utalnak 

Fig. 4. The huge, double to triple ellipses of the Mátra are indicative of the presence of a caldera structure. Note the 
"plumstone" forms suggesting a horizontal displacement hindered on one side 
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5. ábra. A Kárpát-medence Hneációi űrfelvételek és az eredeti hidrográfia alapján. J e l m a g y a r á z a t : 1. Mátra 
2. Bükk, 3. Solti síkság, 4. „Sugaras" vonalak képzeletbeli kiindulási pontja, 5. Egymást átszelő ellipszisek, 6. és 7. 

Nagyobb ellipszisekre „támaszkodó" idomok, 8. Fertő 
Fig. 5. Lineaments of the Carpathian Basin as seen on satellite imagery and as reflected by the original hydrography. 
E x p l a n a t i o n : 1. Mátra, 2. Bükk, 3. Solt Plain, 4. Imaginary origin of „radial" lines, 5. Intersecting ellipses, 

6. and 7. Forms leaning against major ellipses, 8. Lake Fertő (Neusiedler) 

Úgy látszik, hogy a Balaton-vonal és a vele többé-kevésbé párhuzamos vona
lak kialakulása a lemeztektonika horizontális mozgásaival magyarázható. 
Egyébként szinte az összes zárt idomot körülülelő vonal létrejötte konvekciós 
cella jelenlétével magyarázható, még a vulkáni területeken is, legfeljebb i t t 
magma-kamráról szokás beszélni. 

Vannak 100 km-es nagyságrendbe eső zárt idomok, amelyek nagy, önálló 
életet élő cellákhoz kötődnek, és vannak sugaras elrendezésű egyenes vonalak, 
amelyek az ilyen nagy elliptikus szerkezet legmélyebb pontjából futnak szét 
(5. ábra). Ebben az esetben a sugaras egyenest tekinthetjük másodlagosnak. 

Az egyenesekre felfűződő zárt vagy félig zárt idomok az egyeneshez képest 
másodlagosak ( 6 . ábra). Ezt látszik bizonyítani az a megfigyelés, hogy az egye
nesek mentén sorakozó zárt idomok mintegy vándorolni, csúszkálni látszanak. 

Tehát az első generációs vonalak az ÉK—DNy-i csapásúak (a Balaton-vonal, 
a zágráb—kulcsi vonal, vagy az, amely Pozsonyon fut keresztül); a második 
generáció a 100 km nagyságrendű átmérővel jellemezhető zárt idomok; a har
madik nemzedék a sugaras elrendeződésű egyenes vonalak és a negyedik generáció 
a sugaras vonalakhoz kötődő zárt idomok. 

A lemeztektonika alapján magyarázható az első nemzedék létrejötte — az 
összes többi konvekciós cellák hatására alakulhatott ki. Ezek azonban nem 
klasszikus értelemben vett diapirek, vagy például aszteroida-, meteor-becsapó-
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6. ábra. A hosszabb egyenes vonalakra mintegy felfűzódő zárt, vagy félig zárt idom együttesek létrejöttének egy lehetsé
ges magyarázata: konvekeiós cella vékonyítja el a kérget („szubkrusztális erózió"), majd a felszín megrogy: a mélyre 
ható és a hosszú egyenes szerkezeti vonal mentén a cella vándorol és a kandeláberre emlékeztető rajzolat megismétlő

dését okozhatja 
Fig. 6. One possible explanation of the birth of confined or semi-closed geometric form assemblages controlled by com
paratively long straight lines: the crust is, reduced in thickness by a convective cell ("subcrustal erosion") and subse
quently the surface collapses, subsides. The cell migrates along the deep-penetrating straight structure line (fault) and 

may lead to repetition of the candelabrum-shaped pattern 

dás hatására kialakult idomok, hiszen ezek véletlenszerű elhelyezkedésűek len
nének, míg a Kárpát-medence eddig megismert zárt idomai egy egységes rend
szerbe illeszkednek. 

Kétségtelen tény, hogy a légi- és űrfelvételeken mindezeket a vonalakat azért 
lehetett felismerni, mert a medence vastag üledékein is mintegy átütnek. 
Az eltemetett morfológiát tónusbeli eltérés jelezheti, mert a talajjal, növényzet
tel elfedett törésvonalak, zúzott zónák az alaphegységen és/vagy a fedőn eltérő 
talaj vastagságot, más vízgazdálkodású talajt, eltérő vegetációt okoznak. Ez vo
natkozik a kitöltött törésekre is, mint amilyen egy dájk (dike). 

Mindezek alapján — mindaddig, míg a tényleges geodéziai eredmények mást 
nem igazolnak — jogosnak tart juk a megállapítást: a légi-, űrfelvételek segítsé
gével megismert szerkezeti vonalak mentén van vagy várható jelenkori kéreg
mozgás. 

A kéregmozgás-vizsgálat szempontjából fontos, hogy jelzéseket kapunk arra 
vonatkozóan is, hogy milyen mélyre terjedhetnek a szerkezeti elemek (törések, 
vetők), amelyek törésvonalként jelennek meg a felszínen. Megállapítható, hogy 
a jelentősebbek átszelik a kérget, és amennyiben ma is „élnek", úgy van vagy 
lehet mozgás az általuk kijelölt felület mentén. 

A légifényképek és űrfelvételek beható tanulmányozásával számos olyan 
terepet jelöltünk ki, ahol a szerkezeti vonal markánsan jelentkezik, maga a 
szerkezet mélyreható, és a szerkezeti vonal mentén jelenleg is várható kéreg
mozgás. A kiválasztott terepeket helyszínelve megállapítottuk, hogy melyek 
azok, amelyek a geodéziai mikrohálózat pontjainak telepítésére a legalkalma
sabbak. A geodéziai válogatás főbb szempontjai a következők: a pontok távol
sága, a hálózat alakja, a pont megjelölhetősége, az alkalmazandó mérési mód
szer, és mindezek függvényeként a meghatározásban elérhető pontosság. 
A mikrohálózatok tervezésénél rendkívül fontos szempont emellett a hálózat 
időállósága, és a mérések több év vagy évtized utáni szabatos ismételhetősége. 

A mozgásvizsgálatra kiválasztott területen a geodéziai pontokat a terepen 
áthúzódó törésvonal-szakasz két oldalán helyezzük el. A pontok célszerűen egy 
Összefüggő négyszöghálózatot alkotnak. Első mozgásvizsgálati terepünkön pél-
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7. ábra. A Sóskút területén telepített mikrohálózat vázlata 
Fig. 7. Sketch of the micronet located in the Sóskút area 

dául a 7. ábrán látható négyszöghálózatot terveztük. A szomszédos pontok 
közötti távolság 3 — 500 m, a hálózat teljes hossza mintegy 1000 m. A négyszög
oldalak hosszát és az irányok közötti szögeket bizonyos időközönként újramér
ve, megállapíthatók a törésvonal-szakasz mentén bekövetkezett elmozdulások. 

Ezzel a módszerrel, ilyen méretű hálózatokban mintegy 2 mm horizontális 
elmozdulás már megbízhatóan megállapítható. így belátható időn belül (né
hány év vagy néhány évtized alatt) választ adhatunk arra, hogy az illető törés
vonal vizsgált szakasza valóban élő-e, s ha igen, milyen irányú és mekkora 
sebességű horizontális mozgások zajlanak le környezetében. 

Bár a szóban forgó mikrohálózatokat elsősorban a mozgás horizontális 
komponensének mérésére tervezzük, a hálózatokban természetesen másfajta 
mérések (pl. magasságmérések vagy geofizikai mérések) is végezhetők. 
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Surveying fault lines by geodesic mieronets 

Mrs. Sz. Földvári)—L. Miskolczi — Ö. Rôdai 

Nowadays, the horizontal component of present-day crustal movements has been 
worldwide determined mostly by repeated surveying of geodesic mieronets located in 
the vicinity of well-known faults. The small size, a few hundred metres, of these nets is 
needed to add precision to determining the horizontal position of a point. 

The choice of the size of these mieronets is extremely important so as to enable the 
points of the net to delineate deep-penetrating and supposedly faults. The location of a 
fault stretch to be examined is based on the interpretation of aerial photographs and 
satellite imagery. 

The interpretation of satellite imagery enables us to study regional interrelations of 
structures, while by interpreting aerial photographs we can study local structural ele
ments in outcrop or buried by deposits. These analyses in themselves will add remarkable 
contributions to the evidence hitherto available. 

On the basis of repeated surveys of geodesic mieronets located along selected fault 
stretches the direction and velocity of potential horizontal displacements to be expected 
within reasonable time can be determined. 

Manusciipt received: 27th June, 1984 

Исследование зон разломов с помощью геодезической 
микросети 

Фёльдварине- Ласло Мишкольци-Ёдён Радаа 

В наши дни горизонтальные составляющие молодых движений земной коры обычно 
определяются с помощью серии замеров на так называемой геодезической микросети, 
располагаемой в районе известных тектонических зон. Малые габариты сети, равные всего 
лишь нескольким сотням метров, имеют значение для увеличения точности определения 
горизонтальных параметров структур. Чрезвычайно важен верный выбор места располо
жения микросети для того, чтобы ее точками полностью окружить предполагаемые линии 
разломов. Для локализации исследуемых тектонических зон используют метод дешифри
рования аэро- и космических снимков. С помощью космических снимков открывается 
возможность анализа структурных зависимостей в региональном масштабе, в то время как 
аэроснимки дают возможность исследования локальных элементов структур как на земной 
поверхности, так и под чехлом осадков. Эти анализы и сами по себе играют важную роль в 
накапливании опыта. 

С помощью серии замеров на геодезических микросетях, размещенных вдоль выборан-
ных линий разломов в будущем будут определяться направление и скорость вероятностных 
горизонтальных движений. 


