
13 KOM PLEX G E O FIZ IK A I KUTATÁS A MÁTRA-HEGYSÉG É 
PER E M É N  A DARNÓ HEG Y  K Ö R ZETÉB EN *

Az ELG I 1968— 70 között a hegység ÉK-i peremvidékén a K FH  meg
bízásából szerkezetkutató geofizikai méréseket végzett. A mérések elsőd
leges feladata a mezozóos-paleozóos m edencealjzat dom borzatának és 
szerkezetének k u ta tása  volt, különös tek in te tte l az aljzat emelt helyzetű, 
karbonátos részeire, valam int a nem szubvulkáni andezit elterjedésének, 
az andezit és a miocén-oligocén üledékek vastagságának m eghatározására.

A komplex geofizikai k u ta tás keretében gravitációs hálózatkiegészítő és 
m ikrogravitációs, légimágneses és szelvénymenti földmágneses méréseket, 
geoelektromos szondázást, potenciálszelvényezést refrakciós és kísérleti 
reflexiós méréseket végeztünk.

Az egyes módszerek alkalm azását a földtani és terepi adottságok h a tá 
rozták meg, ezért nem minden területrész és szelvény tek in thető  önm agában 
komplexen m egkutato ttnak .

A részletező m éréseket m eghatározó előzetes nagyszerkezeti kép meg
alkotását a gravitációs és légimágneses mérések eredményei segítették.

A gravitációs mérések eredményei közül főleg a m aradékanom áliatérkép 
használható (13. ábra). Eszerint a Darnó hegy É É K —DDNy irányú vo
nalában, a T árná völgyénél, két részre különülő m axim um terület bontako
zik ki, amely a 14. ábra szeizmikus és geoelektromos adatokon alapuló 
eredmény térkép én is felismerhető. Ez a m axim um vonulat az un. darnói 
diszlokációs vonal triász-perm  agyagpala (alárendelten mészkő) tömegét 
jelzi, amelyen diabáz tö rt át. A diszlokációs vonal Ny-i oldala egy K felé 
aszim m etrikusan süllyedő árkot szegélyez, amely Bükkszék és az R -l 
fúrás irányában húzódik. M átraderecske és Yeresagyagbérc között egy
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É —D irányú  m axim um vonulat összetett hatásként az eocén andezitet és 
a kiem elkedett triász aljzato t jelzi. Ez a m axim um  vonulat DDNy irány 
ban  folytatódik. Még egy különálló maxim um  terület ism ert Parádsasvár- 
tól Ny-ra, ezt azonban más geofizikai módszerekkel még nem k u ta ttu k .

A mágneses anom áliák főleg a felszíni andezitek elterjedésével és vas
tagságával hozhatók összefüggésbe, pl. Párádnál.

13. ábra: Gravitációs maradékanomália térkép a Mátra hegységben 
Fig. 13 Gravimetric residual anomaly map from the Mátra M ts.
Puc. 13. Карта остаточных аномалий поля силы тяжести в районе гор Матра

14. ábra: Geofizikai eredmény tér kép a Mátra hegységben, a medencealjzat tenger szinthez 
viszonyított mélységével

1 fúrás; 2 geoelektromos szondázási pont; 3; szeizmikus szelvény; 4 perm, triász kibúvás; 5 diaabáz; 6 eocén 
andezit; 7 földmágneses ható; 8 andezit elterjedési határa; 9 Darnó vonal; 10 vető a szelvény mentén

Fig. 14 Geophysical result map from the Mátra M t s w i t h  the depth of the basin-floor 
a.s.l.

1 borehole; 1 geolelectric sounding point; 3 seismic profile ; 4 Permo-Triassic outcrop; 5 diabase: 6 Eocene 
andesite; 7 magnetic body; 8 boundary of the andesite; 9 Darnó-line; 10 fault along the profile

Puc. 14. Карта результатов геофизических работ в районе гор Матра с глубинами 
залегания основания, приведенными к уровню моря

I. -  Скважины; 2 -  пункты наблюдений по методу ВЭЗ; 3 -  сейсмические профили: 4 -  обнажения пермс-
ких-триасовых отложений: 5 -  диабазы; 6 -  эоиеновые андезиты; 7 -  магнитные тела; 8 -  граница анде- 

зитов 9 -  линия Дарно; 10 -  сброс по профилю.
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А Darnó hegy környékén jelentkező légimágneses anom álián három  
szelvény m entén А Ъ  és A H  méréseket végeztünk. A hatószám ítások kes
keny (70 m) É É K — DDNy csapású, 70—75 m mélységben húzódó telér- 
szerű képződm ényt jeleznek (14., 15. ábra).

15. ábra: Földmágneses AZ és AH szelvények a Darnó hegy körzetében a számított mágneses 
hatóval

Fig. 15 Geomagnetic AZ and AH sections from the Darnó Hill region, with the computed 
magnetic body

Puc. 15. Геомагнитные аномалии AZ и АН в районе горы Дарно с подсчитанными 
возмущающими массами

Az anomália nem  а diabázkibúvásokon, hanem  a diszlokációs öv szélén 
húzódik, ezért egyéb kőzetféleség hatásának kell tulajdonítanunk. Lehet
séges, hogy andezittelér, de a Darnó vonal m enti analógiák alapján (Up- 
pony) vasas m agnetites feldúsulás is lehet. A ható irányába 3800 m/s 
határsebességű kismélységű refraktáló szakasz esik a Pá-70/1 komplex 
geofizikai szelvényen (16. ábra).

16. ábra: A Pá-70/1 reflexiós szelvény 
Fig. 16 Reflexion cross-section Pá-70/1 
Puc. 16. Разрез по сейсмическому профилю MOB Pá-70/1
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Ezen a geofizikai szelvényen, a Darnó vonal előterében a M átradereeske 
és Bükkszék Ny-i széle között húzódó kiemelkedés tom píto ttan  jelentkezik. 
E zt Ny-on egy kiszélesedő, mélyülő paleogén medence, K-en pedig a 
Darnó vonal aszimmetrikus peremi árka határolja. A kiemelkedés lénye
gében összefügg a M átraderecskétől D-re, andezit kibúvással jelzett emelt 
aljzatú gravitációs m axim um területtel, de az eredmény térképen is jelzett 
andezithatártól E-ra a gravitációs m axim um  elm osódottan jelentkezik.

A darnói diszlokációs öv a PáR-70/1 geofizikai szelvényen a kiemelke
désnél kapo tt felső refraktáló szint m egszakadásával m utatkozik. Az alsó 
szint nem megbízható, m ert áthaladó hullám mal kell számolnunk. A Tárná 
völgyében az agyagpala aljzat 100— 300 m mélységben van, Síroknál egy 
kisebb, 400 m mély m edencét alkot, amely a P áR —70/1H harántszelvény 
szerint (17. ábra) DNy felé aszim m etrikusan kiöblösödik.
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17. ábra: A Pá-70/lH  reflexiós harántszelvény 
0 Fig. 17 Reflexion broadside-section Pá-70/lH  

.-200 Puc. 17. Разрез по поперечному профилю MOB  
m Pá-70/lH

A nem szubvulkáni andezit a refrakciós és geoelektromos mérések sze
rin t M átradereeske K-i szélétől 2 km sugarú félkörben elvégződik.

M átraderecskétől D-re a szelvényeken három  szint különböztethető 
meg: a legfelső az em lített andezit felszíne, a középső a triász aljzat fel
színe, az alsó pedig az É—D-i m axim um terület szárnyain egy olyan k a r
bonátos (többnyire mészkő, ritkábban  dolomit) kőzetösszlet szintje, amely 
az agyagpalás kifejlődésű triász a la tt k im utatható . A három  szint csak 
o tt nincs meg, ahol az alsó karbonátos szint kiem elkedett, és róla az agyag
pala lepusztult. D-i és Ny-i irányban az eddigi mérések területén m indenütt 
m egtalálható egy közepes sebességű szint, amely a nem szubvulkáni an
dezitet jelezheti; Ny-i irányban azonban pusztán geofizikailag nem lehet 
eldönteni, hogy ez a szint andezit-e, vagy keményebb oligocén homokkő, 
esetleg m árga.

A kutatások  során szerzett ism eretek közül a közölt eredménytérkép 
adatain  kívül, elsősorban a karbonátos aljzat kiemelkedésének nyomozását 
ta rtju k  fontosnak, m ert az esetleges szubvulkáni andezitbenyomulások 
kontaktusain  metaszomatózis lehetősége áll fenn.

K arbonátos aljzatkiemelkedés M átraderecskétől ÉK-re, valam int D-re 
Veresagyagbérc vonaláig nyomozható. Veresagyagbérctől D-re, egy nye
regszerű süllyedék választja el a Disznókőtől D-re húzódó, ugyancsak 
karbonátos aljzatkiemelkedésnek értelmezhető m axim um tetülettől.
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