
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
GEOFIZIKAI KÖZLEM ÉNYEK 

X. kötet, 1—4. szám

V. SCHEFFER

Ü B E R  E IN IG E  G E O PH YS IK A LISC H E  B E Z IE H U N G E N  
DES FLYSCH PRO BLEM S

Der Verfasser wies in seiner im Jahre 1952 geschriebenen Arbeit „Über 
den Zusammenhang zwischen isostatischen Anomalien und Vergenzen der Gebirgs
bildung” nach, dass in der Zone der mediterranen Kettengebirge die Vergenzen 
von den Gebieten der isostatischen Maxima nach den Depressionen gerichtet sind.

A u f Grund des eingehenden Studiums der Erscheinung kam der Verfasser 
zu der Überzeugung, dass in dieser Zone die Richtung der Vergenzen der Gebirgs
bildung von den Massenüberschuss- und Massendefizitgebieten der Erdkruste 
bestimmt wird.

Die Ergebnisse der in den letzten Jahren in den Appenninen, Alpen und 
Karpaten durchgeführten geologischen und geophysikalischen Untersuchungen 
beweisen eindeutig, dass die sogenannten Vortiefen schon vor dem Ablauf des 
orogenetischen Prozesses vorhanden waren.

Die Ergebnisse der in den Flyschzonen der obenerwähnten Gebiete in den 
letzten Jahren durchgeführten umfassenden geologischen Untersuchungen den 
isostatischen Anomalien gegenüberstellend kann es festgestellt werden, dass der 
Zusammenhang zwischen Vergenzen und isostatischen Anomalien auf den Flysch- 
gebieten von allgemeiner Gültigkeit ist. Derselbe soll für jede Tektonik gültig sein, 
deren Wesen die durch die Gravitation verursachten Rutschungen bilden.

V. SCHEFFER

A LC U N E  CO N SID ERAZIO NI GEOFISICHE SÜL PR O B LÉ M A
D E L  FLYSC H

L ’autore nel suo lavoro „Relazione fra le anomalie isostatiche e le vergenze 
orogenetiche” pubblicato nell’anno 1952 ha dimostrato, che le vergenze nella 
zona delle catene montuose mediterranee sono dirette dalle aree dei massimi 
isostatici verso le zone delle depressioni.

In base ad un о studio particolare Pautore é giunto alla convinzione, che 
le direzioni delle pieghe nella zona sopramenzionata sono determinate dagli eccessi 
e dai difetti di massa della crosta terrestre.

I  risultati delle indagini geologiche e geofisiche svolte nel giro degli Ultimi 
anni nelle zone dei Carpazi, delle A lpi e degli Appennini hanno concordemente 
stabilito, che le cosidette „profonditá marginali” esistevano giá prima del decorso 
del processo orogenetico.

Confrontando i risultati delle indagini geologiche particolari, svolte negli 
Ultimi anni nelle zone del Flysch delle aree sopramenzionate con le anomalie 
isostatiche si puo affermare, che la relazione fra le vergenze e le anomalie isostatiche 
ha in tali zone una validité generale. Tale relazione deve essere valida per tutte 
le tettoniche a scivolamenti, causati dalia gravitá.
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A FLISPROBLÉMA NÉHÁNY GEOFIZIKAI VONATKOZÁSÁRÓL
SCH EFFER  V IK T O R

A  Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 
1952-ben rendezett Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Kongresszusán 
„Az izosztatikus anomáliák és a hegységképződési vergenciák össze
függése” címmel tartott előadásban (1) bemutattuk, hogy a mediterrán 
lánchegységek zónájában a hegységképződési vergenciák az izosztatikus 
maximumok területeiről a depressziók felé irányulnak. (1. ábra)

A  hegységképződési vergenciák, vagy más kifejezéssel az orogene- 
tikus hegységek mozgásának horizontális komponensei az izosztatikus 
anomáliákban kifejezésre jutó tömegtöbbletek zónáiból az előtérben 
elhelyezkedő gravitációs depressziók, tömeghiányok területei felé irá
nyulnak.

Az ismertetett összefüggés kézenfekvő magyarázatául a földkéreg 
egyensúlyba jutásra való törekvését tételezhetjük fel.

A  vertikális síkra vonatkozó izosztatikus kompenzációs hipotézisek 
közös jellemzője az a feltevés, hogy a felszíni tömegtöbbleteket mély
ségbeli tömeghiányok, a hegységek gyökerei kompenzálják.

A  horizontális síkban lejátszódó egyensúlyba jutás megvalósítására 
irányuló folyamatok lényege pedig az, hogy a földkéreg azon helyeire, 
ahol tömeghiányok vannak, vagyis a depressziók helyeire, amelyek 
az előbbi analógiával élve hegységnélküli gyökérrégiókat képviselnek, 
az orogenezis kéregrészeket tol át a tömegtöbbletek zónáiból.

A Z  IZOSZTATIKUS AN O M ÁLIÁK é s  A  NEGYSEOKEPZOOESJ VERGENCIÁK ÖSSZEFÜGGÉSE 

А М Ш Т Е Й Й А к LÁNCHEGYSÉGEK ZÓNÁJÁBAN.

1 . á b r a .
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Az 1952-es értekezésben említést nyert az a tény is, hogy az utóbbi 
időben mind szélesebb geológus'; körökben elfogadott azon elmélet, amely 
szerint a lánchegységek a gravitáció hatása következtében csúsztak 
jelenlegi helyükre, tulajdonképpen már hallgatólagosan magában fog
lalja és feltételezi azt, amit az előzőkben kifejtettünk.

A tanulmányban az izosztatikus depressziók kiterjedése, alakja, 
valamint ezeknek a takaróredőkhöz viszonyított helyzete vizsgálata 
alapján Kossmat felfogásával ellentétes meggyőződésre jutottunk.

Geofizikai indokok alapján megállapítottuk hogy az előtér s ü l
lyedésének létrejötte nem képzelhető el a gravitáció hatása folytán reá
csúszott takaróredők által képviselt megterhelés következtében az oro- 
genetikus folyamat lezajlása után és hogy az az elképzelés a valószínűbb, 
amely szerint az orogenezis a földkéreg egyensúlyának helyreállítására 
tol át a depressziók helyeire kéregrészeket a tömegtöbbletek zónáiból.

Az utóbbi években a mediterrán lánchegységek öveiben végzett 
és a gyakorlati kutatások szempontjából nagyfontosságú flisproblémával
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kapcsolatos földtani kutatások lényegesen előbbrevitték e kérdés tanul
mányozási lehetőségét.

A  flissel kapcsolatos problémák megismerése a jelen értekezésben 
tárgyalt területeken tektonikailag nagy fontosságú kérdéseket vetett fel.

A  mediterrán lánchegységek öveiben az 1952-es értekezés megírása 
óta főképpen a szénhidrogénkutatás céljaira végzett részletes földtani 
és geofizikai kutatások eredményei részleteiben is megerősítették a fenti 
értekezésben közzétett következtetések érvényét, amelyeket annak ide
jén a Tanni-féle izosztatikus anomáliakép-séma alapján vontunk le.

Ezen újabb vizsgálatok eredményeinek tekintetbevételével meg
állapítható, hogy a vergenciáknak az izosztatikus anomáliákkal való 
összefüggése a flisterületeken általános érvényű, és hogy az elő- 
mélység idősebb a lezajlott orogenetikus folyamatnál.

Az alábbiakban, területekre tagoltan, azon kutatók eredményeit 
ismertetjük, akik az utóbbi években a jelen értekezés tárgyköre szem
pontjából lényeges megállapításokkal járultak hozzá a fíistektonikai 
kérdései megismeréséhez az Appenninek, Alpok és Kárpátok zónájában.

2. ábránkban szemléltetjük a felhasznált irodalom területi eloszlását

A flistektonika és az izosztatikus anomáliák kapcsolata a mediterrán
lánchegységek öveiben

I. Szicília és az Appenninek

A  sziciliai területre vonatkozó megállapításainkat M. P. Marchetti 
(2, 3), E. Beneo (4) és 0. Vecchia (5) munkái eredményeire alapozzuk. 
Ezeket tekintetbe véve megállapítható, hogy az alsó- és felső miocén
korú, valamint a pliocén korban képződött flistömegek északról, a Caláb- 
riától nyugatra, a Tirréni-tengerben fekvő nagy izosztatikus maximum 
területéről nyomultak fokozatosan a Szicília középső részén elterülő 
nagykiterjedésű izosztatikus depresszió területére, fokozatosan kitölt- 
vén azt. (lásd a 3. ábrát).

Dél-Olaszországban E. Beneo (6) és G. Zaccara, A. Maino (7) munkái 
alapján állapítható meg a flistömegeknek a gravitációs depressziós zóná
ban való fekvése (lásd a 4. ábrát).

Az Appenninek közép-olaszországi területén Merla, Migliorini, 
Signorini és Trevisan toscanai geológusok (8) földtani rekonstrukcióját 
az 0. Vecchia (9) által publikált és az általam szerkesztett gravitációs 
anomáliatérképpel egybevetve megállapítható, hogy a flistömegeknek 
Corsica zónájától az Adriai-tenger felé, a kréta időszaktól a pliocénig 
való fokozatos előnyomulása a gravitációs depresszió alakjához és el
helyezkedéséhez idomult.

Különösen említésre méltó, hogy a P. Caloi (10) által közölt, a szeiz
mológia által szolgáltatott eredmények azt a tényt látszanak bizonyí
tani, hogy a terület jelenkori kéregmozgásai izosztatikus jellegűek.

Az északi Appenninek területén ugyancsak megállapítható ez a tör
vényszerűség, amely szerint a flistömegek a gravitációs anomáliák által
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3. ábra.

jelzett tömegtöbbletek zónáiból kerültek a gravitációs depressziók által 
indikált tömeghiányok zónáiba. Ezt G. Merla (11) és Scheffer V. (12) 
munkáinak egybevetése is bizonyítja.

I I .  Az Alpok területe
Az Alpok területével foglalkozva csak röviden óhajtunk hivatkozni 

M. Gignoux, L. Morét, D. Schneegans, M. Lugeon és E. Gagnebin úttörő 
munkásságára, (13, 14, 15, 16) a flisre vonatkozó „tectonique d’écoule
ment felismerésére, amely tulajdonképpen már hallgatólagosan feltételezi 
azt, hogy a tömegmozgatás a gravitációs anomáliákban jelentkező 
tömegtöbbletek zónáiból a tömeghiányok zónáiba történik. M. Lugeon 
és E. Gagnebin (15)-el jelölt munkájukban már 1941-ben kifejezést 
adtak azon meggyőződésüknek, hogy a „tectonique d’écoulement” nem
csak a francia-svájci Alpokban, hanem az Alpok más zónáiban, a Kár
pátokban, Appenninekben, az afrikai Rif-ben és az andaluziai Bétiszi 
Kordillerákban is megtalálható.
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A  Keleti Alpok területén végzett vizsgálatok folyamán mutattak rá 
először geofizikai indokok alapján Heiskanen (17) és Schwinner (18) 
a Kossmat-féle Randsenke hipotézis (19) geofizikai valószínűtlenségére. 
Az új, megfelelőbb hipotézist P. E. Holopainen (20) a következőképpen 
fejezi ki (89. old.): „The old Variscian block was pressed down to a great 
depth before the Alps began to rise”

Ezután kerülhetett felismerésre a „tectonique d’écoulement” .
Ha P. E. Holopainen izosztatikus anomáliatérképét összehasonlít

juk a Keleti Alpokon át fektetett földtani szelvényekkel, például Abe- 
rer F., Braumüller E., Grill R., Prey S., Janoschek R. és Bürgl K. (21, 
22, 23) munkái alapján, egyértelműen megállapíthatjuk a flistömegek 
elhelyezkedése, vergenciája és a gravitációs anomáliák közötti össze
függést.

I I I .  A Kárpátok vidéke
A  Keleti Alpok nagy izosztatikus depressziós zónája után a Kár

pátok egész ívén át gravitációs minimum-terület mutatkozik mind 
az izosztatikus, mind a Bouguer-anomáliaképben. (24, 25) A  Nyugati 
Kárpátokkal szomszédos, regionális törésvonalak mentén leszakadt Bécsi 
Medence gravitációs depressziónak megfelelő területe flistömegeire 
települtek a fiatal harmadkorú rétegek szénhidrogéntartó szerkezetei. (26)

A  Kárpátok gravitációs depresszió-vonulata általában a flistakaró 
alatti alaphegységmélyedéseket tükrözi. A  Magas-Tátra környékének 
megfelelő gravitációs depressziót azonban részben az ottani gránit töme
gek autochton része okozhatja.

Az Északkeleti Kárpátok előterében, a Keleti és Déli Kárpátok 
felé tartva egy szinklinórium vonul, amelyre flistakarók települtek.

5. ábra. Földtani szelvény a Kárpátok előmélyedésén át G. N. Dolenko után
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5. ábránkban G. N. Dolenko (27) szelvényét közöljük, melyet Körössy L. 
(28) ismertetett kőolajföldtani szempontból. E szelvényből láthatjuk, 
de különösen V. B. Szollogub értekezéseiből (29, 30) tudjuk, hogy az Észak
keleti Kárpátok előterében, az előmélység ílisrétegei alatt a fúrások 
nagyvastagságú jura-korú rétegeket harántoltak.

Szollogub szerint ezen, a Kárpátok keletkezése előtti, jurakorú 
bemélyedés DK-i folytatását a Moldavai SzSzIv területén levő Dob
rudzsái előmélység képezi.

Z. R. Olewicz (31) 1959-ben megjelent legújabb munkájában rész
letesen tárgyalja az Északkeleti Kárpátok flistektonikáját a geofizikai 
mérések eredményeinek figyelembevételével.

A  mediterrán lánchegységek eddig ismertetett részeiben egyöntetűen 
megállapítható a gravitációs anomáliák és a flistömegek közötti össze
függés.

Befejezés

Az előzőkben röviden összefoglaltuk az egyes területeken végzett 
vizsgálatok eredményeit.

Az elvégzett kritikai vizsgálatok ismertetésére, azok nagy terjedelme 
folytán nem térhettünk ki. Megemlítjük azonban, hogy például az egyes 
országokban a flissel kapcsolatosan végzett laboratóriumi munkák és 
a kiértékeléssel kapcsolatos számítások nagyjából azonos eredményekre 
vezettek. A  vizsgálatok egy részét a kőzetsűrűség eloszlás megállapítása 
és az ebből, a gravitációs módszer segítségével levonható következteté
sek képezték.

Ezek jellegzetes példáiként egyrészt Marchetti (2, 223. old.) meg
állapítását idézzük, amely szerint: „The average densities of the oli- 
stostrome are shaly densities (D =  2.3 to 24) and even when the oli- 
stostromes are strongly heterogeneous, they do not seem to affect the 
final general outline of the gravity picture A

Ugyanerre az eredményre jutottak az Északkeleti Kárpátok flis- 
tömegeivel foglalkozó Bogdanow, Gurevics és Seresewszkája (32) szovjet 
kutatók is, megállapítván, hogy a gravitációs anomáliák kialakításában 
a terület harmadkorú tektonikai alakulatai, a Kárpáti flis és a molasz 
antiklinálisai, sűrűségértékeik nagyjából azonos volta miatt csak alá
rendelt szerepet játszanak.

A  szeizmikus módszerek flisterületeken való alkalmazhatóságával 
kapcsolatosan szerzett széleskörű tapasztalatok (2, 30) is nagyjából 
egyeznek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az elmúlt években a Szov
jetunióban speciális eljárásokat fejlesztettek ki a flistektonika szeizmi
kus módszerekkel való regionális és részletes felvételeire a szénhidrogén
kutatás céljából.

A  jelen értekezésben tárgyalt összefüggések a flisterületekre való
színűleg általános érvényűek. E munkánkban csak azon területeket 
tárgyaltuk, amelyek e célból végzett vizsgálati eredményeinek birtoká
ban voltunk.
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„Der Name Flysch leitet sich aus der Schweiz her, wo damit 
Gesteine bezeichnet werden, die bei starker Durchfeuchtung zum Flies- 
sen neigen” (22., 49. old.), írja R. Grill az ausztriai flis képződményekről 
szólva.

Az előzőkben ismertettük, hogy a flistömegek mozgása általában 
a tömeg-többletek zónájából a tömeghiányok területeire irányul.
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