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A FÖLD FELSZÍNÉNEK GEOMECHANIKÁJA-
Irta: Dr. Schmidt Eligius Róbert.

1—8. ábrával.

A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdései a, földtannak minduntalan
visszatér alápproblémái közé tartoznak, amelyeket ' fontossági sorrendben
mindjárt a kratogének és orogének eloszlásának kérdései követnek.

Alapvet voltuknál fogva e kérdésekkel az elméleti és gyakorlati geo-
lógia, de a rokon tudományok legjobb mveli is sokat foglalkoztak, magyará-
zatot és törvényszerséget keresve e kihatásaiban rendkívül messze nyúló
geológiai jelenségekre.

Mindazonáltal e témakörben eddig csak teóriák születhettek meg. Egy-
részt mivel az óceánok fenekét alig, de a szárazulatok felszínét sem ismerjük

még azok minden pontján kielégíten, másrészt mivel a különböz szempontok
szerinti vizsgálatokból keletkezett elgondolások nem nyújtanak minden igényt

kielégít magyarázatot az összes jelenségekre. Nem kétséges azonban, hogy
a rohamosan szaporodó megfigyelések és földtani leírások, valamint az egyre

fejld és mind többoldalúbb vizsgálati módszerek révén a tudomány ezt a

problémakört is rövidesen közmegnyugvásra meg fogja oldani.

A kontinensek és óceánok eloszlásának kérdésével foglalkozó eddigi

teóriák több csoportba sorolhatók.

Ezek közül legrégibb a szárazulatok és óceánok állandóságát vitató ú. n.

permanens teória, 'amely a kontinensek geológiai történetének megismerése
folytán azonban ma már túlhaladottnak tekinthet.

Az áthidaló kontinensek teóriája, amely a jelenlegi földrészek között köz-

vetlen szárazföldi összeköttetést tételez fel, és amely fkép fauna- és flóra-

elemek elterjedésének megmagyarázása céljából született meg, — nem pedig

geológiai szükségszerségbl —
,
eredeti formájában ugyancsak nem bizonyult

helytállónak s ezért modernebb felfogásoknak volt kénytelen helyet adni.

A kontinensek vándorlásának teória-csoportja a WEGENER-féle elmélet-

ben csúcsosodott ki, de ebben a formájában is az ellenérvek halmaza alatt
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szinte teljesen átalakult, úgyhogy Staub már a pólusok és az equator közötti

kontinens vándorlással operál.

Ide tartoznak továbbá azok az elméletek is, amelyek geometriai törvény-
szerséggel igyekeznek a Föld felszínének tagozását megmagyarázni. A leg-

ismertebb ezek között a tetraeder-elmélet s az abból sarjadt vagy ehhez közel-
álló elméletek (Owen, Green, Lapparent, Lévy, Bertrand).

Ezidszerint a Hall-, Dana-, H.AUG-féle geoszinklinális-teóriából fejl-
dön KoBER-féle orogén-teória az, amely a kontinensek és óceánok, valamint
a kratogénelc és orogének eloszlásának kérdésébe fényt vetni törekszik.

A problémákat fenti teóriák egyike sem oldotta meg végérvényesen, bár

tagadhatatlan, hogy mindegyik elméletben benne foglaltatik az igazságnak
egy-egy magja és ezzel hozzá is járult a lényeg tisztázásához.

Kíséreljük meg ezért a kérdést geomechanikai szempontból vizsgálni.

I

3. ábra.

Annyi bizonyos, hogy a Föld felszínének tagozása valamilyen össze-

függésben kell álljon azzal a mechanikai igénybevétellel, amelyet elszenvedett
vagy elszenved s amely igénybevételben a tengely körüli forgásnak jelents
szerepe volt

.
és van. Erre vall a földgömb lapultsága, a zavargási övéknek és

a tektonikai vonalaknak határozott irányokban való elrendezdése és mint
látni fogjuk, nagy szabályszersége.

Tegyük tehát tanulmány tárgyává magát a gömböt és vizsgáljuk meg,
hogy milyen feszültségek lépnek fel benne, ill. milyen deformációk várhatók
felületén, a gömbhéjban, miközben a gömb valamilyen igénybevétel hatására
az egyik tengely irányában lapultságot szenved, tehát ellipszoiddá alakul át.

A legegyszerbb és legkönnyebben elállítható ilyen igénybevétel, ha a
gömböt függleges tengelye irányában nyomásra vesszük igénybe. Ebben az
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esetben a gömb függleges tengelye megrövidül, míg az arra merleges síkban
fekvk megnyúlnak, vagyis a gömb ersen kihasasodik, ellipszoiddá alakul át.

A nyomásra merleges síkban ennek következtében húzófeszültségek lépijek
fel, amelyek a deformált gömbhéj „equatora" tájékán lesznek a legnagyob-
bak, a „pólusok 11

felé pedig rohamosan csökkennek. A ellipszoid felületén
tehát „meridionális“ irányban szakadási formák állanak el. A szakadás az
„equator“ tájékán indul meg, majd a „pólusok 11

eltt, a szakadásra jellegzetes

módon szétágazik. (1. sz. ábra.)

Már most azt vizsgálva, hogy miként, milyen anyag-átrendezdés mellett

alakul át a gömb ellipszoiddá, legcélszerbb a kérdést elször mint sík-

problémát, egy a megrövidül tengely irányában fekv szelvényben — a kört

A-B

l

J

4. ábra.

négy szegmensre bontva — vizsgálni, amikor is a következket fogjuk tapasz-

talni. (2. sz. ábra.)

Miközben a megrövidül tengely körüli körcikk a vázolt módon egy lapo-

sabb ívelés, de szélesebb idommá alakul át, a kör kerületének egyes pontjai

a jelzett irányban, tehát radiális irányban széttolatnak, a hozzájuk tartozó

sugarak pedig elforgáttatnak és megrövidülnek. Ugyanekkor a hossztengely

körüli körcikk egy ersebb ívelés, de keskenyebb idommá alakul át, miközben
a kör kerületének egyes pontjai radiális irányban összetolatnak, a hozzájuk
tartozó sugarak pedig ugyancsak a hossztengely irányában elforgattatnak és

megnyúlnak.
A megrövidül és meghosszabbodó sugarakat elválasztó vonalak mentén

tehát szükségképen nyíró, ill. csúsztató feszültségek lépnek fel (3. sz. ábra).

A fcsúsztató síkok egymásra közel merlegesek, az általuk bezárt szöget a

tengely és a hatóer iránya felezi.

Ha már most a síkproblémáról térbelire térünk át, vagyis azt tesszük

tanulmány tárgyává, hogy a gömbnek ellipszoiddá való ^átalakulása miképen
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megy végbe, akkor a 3. sz. ábrát a függleges tengely körül 180°-kal meg-
forgatva' az elzek alapján nem nehéz_belátni, hogy a fcsúsztató síkok egy-
részt a rövid tengely körül elhelyezked és csúcsaival egymás felé fordított

ketts gömbkúpot, másrészt egy körcikkszelvény gyr alakú testet metsze-
nek ki az így nyert forgási testbl.

A lehetséges fcsúsztató síkok összessége által alkotott kúppalást a for-

gási tengelyre merleges síkban, köralakban metszi a gömb-, ill. az ellipszoid-

héjat, vagyis ,,parallalkör“ irányú rupturális deformációkat létesít annak
felületén. * '

Ezek a nyírás okozta és a magasabb „parallelkörök" mentén fekv disz-

lokációk, csatlakozva a korábban tárgyalt „meridionális" irányú, húzás okozta
szakadási formákhoz, az ellipszoid felületét a 4. ábra szerint fogják deformálni.

•Látjuk ezekbl, hogy a nyomás hatására megrövidül tengely irányában
fekv kúpok összesajtolódnak, a körülöttük lév gyralakú testrész pedig

a nyomás irányára merleges, vagyis radiális irányban kitágulni igyekszik.

Ersebb lapultság, ill. „equator" környéki kihasasodás esetén azonkívül
a fellép nagyobb mérv hajlítás következtében az „equator" tájékán „meri-
dionális" irányban húzófeszültségek lépnek fel, amelyek az ellipszoid küls
héját az „equator" mentén feltépik. (5. sz ábra.)

1

l

5. ábra.

A Föld természetesen nincsen tengely irányú nyomásnak kitéve. A tengely,
körüli forgás következtében fellép centrifugális erk hatására azonban egé-
szen hasonló irányú és nagyságú erk és feszültségek lépnek fel benne, amelyek
equator-tájéki kihasasodást és ennek következményeként a pólusok lapult-

ságát hozzák létre. Ezek szerint tehát a Föld szilárd kérgében elssorban annak
equatora tájékán meridionális, azaz É-D irányú, húzófeszültség okozta disz-

lokációkat várhatunk, amelyek a pólusok eltt villaszerén szétágaznak és a
magasabb parallel vagy szélességi körök tájékán a nyírófeszültségek hatására
keletkezett K-Ny irányú diszlokációkba mennek át. Végül a Föld lapultságának
növekedésével annak equatora mentén is fel kellett szakadnia a szilárd
kéregnek,

, ,

A Föld megmereved els szilárd kérgében, mint nagyjából még egységés
gömb-, ill. ellipszoid-héjban már jelentkezniük kellett ezeknek a diszloká-
cióknak.

E diszlokációs irányok és övék azután mint sebhelyek sokáig a kéreg
gyenge sávjai maradtak, amelyekben és amelyek mentén a szilárd kéregben
fellép késbbi feszültségek is kiegyenlítdtek, mozgási lehetséget biztosítva

az általuk körülfogott szilárdabb tábláknak.
Összehasonlítva a fenti geomechanikai elgondolások alapján kapott képet,

Rüdema.vn a Eöld shegységeinek elterjedését és csapásirányait ábrázoló paleo-
geografiai térképével, rögtön feltnik a tektonikai irányok azonos volta
(6. sz. ábra.). Az északi féltekén ÉNy és ÉK-i csapásirányokkal találkozunk,
amelyek ívelten összefolynak vagy szög alatt találkoznak. Ezzel szemben az

7
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equator környékén kizárólag É—D csapásirányú archaikus redzés nyomait
figyelhetjük meg. #

Még frappánsabb, ha a Földünkrl a fentiekben nyert elméleti geo-
mechanikai képet Köbér hegyszerkezeti térképével hasonlítjuk össze. (7. sz.
ábra.)

Köbér a Föld szilárd kérgét ..merev tömegekre11
és az azokat körülölel

„orogéngyürkre" tagolja, és hegyképzdési elméletét is erre alapozta.
Az északi féltekén négy srög áll szemben a déli félteke négy kontininsé- •

vei. Éspedig Észak-Amerika Dél-Amerikával, az Ural révén Ázsiával össze-
heggesztett Európa Afrikával, Ázsia Ausztráliával. A pacifikumot Köbér
különböz geológiai meggondolások alapján egy északi és egy déli tömegre
osztja. A déli félteke negyedik öskoritinensét a déli sarok körül elhelyezked
Antarktisz-t Köbér a tagolás szabályszerségének kidomborítása érdekében

6. ábra. A Föld shegységeinek elterjedése és csapásirányai. (B. Rüdemann szerint.)

ATLANTIC1CNDU

\\\\\ ÍMkKLlI I

kihagyja vázlatából. Geomechanikai szempontból azonban erre az elhanyago-
lásra nincsen szükség, mert a diszlokációs irányoknak az Antarktisz-szal
szemben is ki kellett egy kéregrészt metszeniük. Utóbbi azonban ’a mai Arktisz
helyén elsüllyedhetett. Felteheten az alpesi hegyképzdés folyományakép, az
Alpok és Kárpátok ívének észak felé való kilengésében is kifejezésre jutó
(Simroth és Löffelholz von Colberg értelmében vett) kéreg elmozdulás
során. Ebben az esetben az északnak nyomuló kontinens táblák nyugat fell
mintegy reátolattak volna az Arktisz-ra, a mélj'be szorítva azt. Talán ezzel
magyarázható, hogy az Arktisz tömege a Spitzbergák fell a Bering-szoros
felé ersen el van tolva, ebben az irányban a tengerfenék állandóan emel-
kedik. továbbá, hogy e tábla homlokvonala eltt nemcsak a kaledoniai és a
variszkusi, hanem még az alpesi hegyképzdési övék is megvannak a Bering-
szoros vidékén.

Kayser szerint az északi és déli kontinensek közötti választóvonalat egy
az egész földgolyót átfogó, hatalmas kelet-nyugat irányú töréses zóna alkotja,

amely csaknem megszakítás nélküli tengerövként magában foglalja a Föld
nagy beltengereit, nevezetesen a középamerikai és középeurópai földközi
tengert, a maláji-ausztráliai szigetvilágot stb. Földrengések, kialudt és mköd



90

vulkánok tömege jelzi ma is ennek az övnek a lefutási irányát, valamint azt,

hogy e zóna mentén a földkéreg egyensúlyi helyzete ma sem állott még helyre.

(Lásd 8. sz. ábra.)

Green torzióval magyarázza ennek a töréses zónának a létrejöttét, tekin-
tettel arra, hogy a szembenálló kontinensek közül a déliek az északi féltekén

fekvkhöz képest jobbra, vagyis kelet felé el vannak tolva. Különösen szembe-
tn éz a két Amerika, valamint Ázsia és Ausztrália esetében, de Afrika és

Európa esetében is fennáll, fkép ha utóbbihoz a vele egykoron összefüggött
Arktisz tömegét is hozzáképzeljük.

7. ábra. A Föld hegyszerkezeti térképe. (L. Köbér szerint.)

A nagy. equator körüli — a 8. sz. ábrán már a kéreg elforgatott hely-
zetében ábrázolt — töréses zóna keletkezését a fentiekben nem torziós, hanem
hajlítás következtében fellépett húzóigénybevételre vezettük vissza. Ebben 'az

esetben a két félteke szembenáUó kontinensei közül a déliek látszólagos jobbra
való eltolódásában — ha ez rézben nem is lenne a véletlen mve, aminek
a lehetsége kétségtelenül fennáll (lásd 8. alatt a 9. sz. ábrát) — a Coriolis-era
hatását kell látnunk. Utóbbi mint a mozgó vagy áramló test sebességétl függ,
a gyorsulásból adódó és a centrifugális ervel szembenható tehetetlenségi er,,
tudjuk a Föld esetében is fontos szerep, bár a Föld kis szögsebessége folytán
ez az er aránylag kicsiny. A Coriolis-er horizontális komponensének hatá-
sára tereldnek el például a folyók az északi féltekén és a haladás irányában
nézve jobbra, a déli féltekén pedig balra. Eltérít hatása a pólusokon a leg-

nagyobb, az equatoron zérus, közben periig a kerületi sebességtl, ill. a forgást
rádiustól függ érték. Mivel az északi félteke kontinensei a pólushoz, a déliek
pedig az equatorhoz fekszenek viszonylag közelebb, következik, hogy az északi

7 *
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félgömb kontinensei — equator felé tartó mozgást feltételezve — ersebben
téríttetnek el nyugat felé, mint a déli kontinensek. Ebbl a mozgásból, vala-
mint abból az egyébként helytelen szemléletbl kiindulva, hogy az északi fél-

teke kontinensei fixek, adódik a mai kép, vagyis az a látszat, mintha a déli

félgömb kontinensei az északiakhoz képest kelet felé el volnának tolva. Leg-
kevésbbé tolódott el Afrika, miután a szembenfekv, Ázsiával összefügg és
Afrika által szorongatott kis európai kontinens csak kényszermozgást végezhet.

Végeredményben tehát megállapíthatjuk, hogy a földkéreg nagy deformá-
ciói, szerkezeti egységei és diszlokációs irányai mind függvényei, st végs
fokon egyenes következményei a Föld tengelykörüli forgásának, amely a
centrifugális erket szüli, ezek pedig a Föld lapultságát, az egységes szilárd
kéregnek táblákra és hegyképzdési övekre való tagozódását, stb. Utóbbiak

8. ábra. A Föld centrális töréses öve. (E. Kayser után.)

helyén fejldnek ki a geoszinklinálisok. majd az orogének, de ezek mentén
zajlanak le helyenként és esetenként a nagy, rögös elmozdulások is. A diszloká-

ciós irányok ugyanis nem azonos természetek és nem egyenértékek. A szakí-

tás folytán keletkezettek, vagyis a végén kibajuszosodó É—D irányúak és. a
hajlítás következtében 'felszakadt equator-mentiek erteljesebbek és inkább
vezethettek geoszinklinális képzdéshez, mint a fcsúsztató síkok által létre-

hozott magasabb szélességi körek. Ez összhangban is látszik lenni a Föld
ma ismert hegyszerkezetével.

Az equator tájékáról a Hold tömegének megfelel sialkéregrész kiszaka-
dását is ezek a diszlokációk tehették lehetvé, mint ahogy 25 cm átmérj agyag-
és porcellán-masszából készült próbatesteken végrehajtott rotációs kísérleteim

során ismételten szakadtak ki a fent leírt szakadások mentén kéregrészietek.

A mozgékony, plasztikus hegyképzdési övék létrejöttével feldarabolódik

a földkéreg és megsznik egységes gömb-, ill. forgási ellipszoid-héj lenni. Más
mechanikai törvényszerségeket is fog követni! A következkben lényegileg

és elssorban a bizonyos mérv szabad mozgási lehetséget nyert nagy
kontinens táblák vesznek már részt a térért való küzdelemben. Sok er kény-
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szeríti ket erre a harcra: a kontrakciós, a gravitációs, az izosztatikus, stb.

erk, de változatlanul hatnak a rotációs, a Coriolis erk is. Utóbbiak hatása a

legkifejezbben a pólusoktól való menekülésben jut kifejezésre. Az északi és

déli félteke nagy kontinens táblái egymás felé sodortatnak, miközben a fellép
nyomás hatására átlósan összetöredeznek, a köztük lev geoszinklinálisok

plasztikus kzetanyaga pedig lánchegységekké gyüretik fel. Elbbiek mechani-
kai törvényszerségeivel többek között Geomeehanikai tanulmányok . . . cím
munkámban foglalkoztam összefoglalóan, míg a megmereved lánchegységek
mechanizmusával. „A Kárpátok és általában a lánchegységek geomeehanikai
szintézise

11 cím tanulmányomban.
Látjuk ezekbl, hogy a Föld felszínének mai tagozását milyen bámulatos

következetességgel és egyértelmséggel formálták és alakították ki az évmillió-

kon át reá lényegileg változatlanul ható erk. Tektonikai fvonásai egységes
erhatásra vezethetk vissza és el nem vitatható módon, világos geomeehanikai
törvényszerségek szerint alakultak ki.
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GEOMECHANIK DÉR ERDOBERFLÁCHE.

Nach Besprechung dér bisherigen führenden Theorien, wird dér Versuch
gemacht, die tektonische Grossgliderung dér Erdoberfláche einerseits in Kon-
tinente u. Ozeane, anderseits in Kratogene u. Orogene geomechanisch zu-
erfassen. *

Sicher ist, dass die Gliederung dér Erdoberfláche, mit jenen mechanischen
Inanspruchnahmen, wélche sie erlitt, u. unter denen die Drehung um die Er-
dachse eine prominente Rolle spielen dürfte, in irgendwelchem Zusammen-
hang stehen muss. Dahin weist die Abpattung dér Erdkugel, die nach bestimm-
ten Richtungen geordnete Störungszonen u. tektonischen Linien, sowie dérén
grosse Regelmássigkeit.
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Es handelt sich eigentlich um die Mechanik dér Kugel, bzw. dér Kugel-
schale. In diesen entstehen auf achsialen Druck, oder aber auch als Wirkung
dér Zentrifugalkraft:

1. als Folge dér Ausbauschung in áquatorialer Richtung, meridionale
Dehr.ungen u. Risse, die da dér Zug noch vor den Polen abflaut — sich
bei höheren Breitenparallelkreisen vergabeln (Fig. 1.),

2. als Folge dér Formaderung resp. Materialverschiebung zr Drehungsachse
diago nale Gleitfláchen, welche im Raume als Tangentialfláchen den
Mantel eines Doppelkegels umgeben. Letzterer schneidet aus dér Kugel-bzw.
Elipsoidschale um die Polen Kalotten aus. Die zwei Schnitte liegen koricentrisch
um die Polen, alsó je auf einem höheren (nöndl. u. südl.) Breitenparallelen-
kreis. Die Kreisrisse reissen mit den vorhergehenden meriaionalen ineinander
(Fig. 2—4.). Wir kommen zu dem Bilde, dass B. Rüdemann über Verbreitung
u. Streichen des Urgebirges auf dér Erde gegeben hat (Fig. 6.),

3. bei noch weiterem Wirken' dér Kráfte tritt am Áquator eine so grosse
Biegung auf, dass die in meridionaler Richtung wirkenden Zugkráfte die
Kruste langs des Aquators aufreissen (Fig. 5.). Damix gelangt
mán zu den orogenen Ringen L. Kobers (Fig. 7.), bzw. zu dérén ersten Anlagen.

Mit dér Einheit dér Erdkruste ist es aber damit zu Ende. Die Kontraktion,
die Zentrifugalkraft. die Pulsation usw. tun ihr weiteres.

lm Kampfe um den Raum nehmen von nun an die eben erst gewordenen
Urkontinente selbststándig teil. Es begint eine neue Mechanik, eine neue
Tektonik. Die beweglichen — weil von Störungszonen u. Geosynklinalen um-
züngelter. kratogenen Tafeln nehmen einander — infoige dér weiter wirkenden
Kráfte — gegenseitig hauptsáchlich auf Druck in Anspruch. (S. Schmidt E. R.:

Geomecbanische Studien . . . Bányászati és Kohászati Lapok. 1944. Nr. 9—10.)

Es entstehen in íhnen diagonale Gleitfláchen u. Brüche. Gleichzeitig aber
pressen u. biegen sie auch die Orogene zusammen, wie dies bereits dargelegt
wurde. (S Schmidt E. R.: Zr Synthese dér Tektonik dér Kárpátén und dér
Kettengebirge im Allgemeinen. Földtani Intézet Évkönyve. Annales Instituti

Geologici Publici Hungarici Vol. XXXVIII. 1947.)

Es wil’d weiters gezeigt, dass das scheinbare Verdrehen dér Südkontinente
— gegenüber den entsprechenden Nordkontinenten u. entlang dér zentralen
Bruchzone dér Erde (Fig.* 8.) — nach rechts, nach Osten nicht eine Folge von
Torsion ist, wie dies L. Green meinte, sondem ebenfalls das Resultat dér
Achsendrehung, bzw. dér sogenannten Coriolis-Kráfte.

Aus allém ist zuersehen, mit welcher erstaunlichen Konsequenz die,

durch vielen Jahrmiilionen imgrundegenommen unverándert auf die u. in dér
Frde wirkenden Kráfte, nacjx klaar erkennbaren geomechanischen Gesetz-
mássigkeiten die Erdoberfláche bis zr heutigen Gestalt formten.

HELVÉTI EMELETBELI ÚJ BALANIDÁK
VÁRPALOTÁRÓL.
Irta: Dr. Kolosváry Gábor.

1—9. ábrával.

A várpalotai közép-miocén faunában Szalai Tibor a Balanua conca
vus' Bronn fajt említi („Ann. Mus. Nat. Híst. Hung. XXIV. 1926 . p. 331—
347“). Megjegyzi, hogy az „itteni feltárt durvaszem homok egy jól meg-
tartott, fleg kicsiny alakokból álló faunát tartalmaz. Ez az a sajátságos

képzdmény — írja —
,
amely tetemes vastagsága, faunagazdagsága és

annak változatossága által méltán érdemel figyelmet 1

*. Szalai szerint a

felsorolt fajok részben elegyes vízbl, részben nyílt tengeri képzdmé-
nyekbl „vannak leírva

11

. Ezeknek együttes elfordulása arra a Következ-
tetésekre vezette t, hogy „ez a képzdmény egy sekély viz nyílt ten-

gerben ülepedett le“.

Sárkány Sándor a várpalotai helvéti növénymaradványokat vizsgálta

és a Szalai által átkutatott réteget a közép-triászon ül grundi típusú


