
A geotermmus mélységlépcső regionális 
értékei a Kárpát-medencék területén

S C H E F F E R  V I K T O R

A  dolgosat a Kárpát-Medencében rendelkezésre álló geotermikus mélységlépcső-adatokat foglalja
■ össze, teszi kritika tárgyává és megszerkeszti az egyenlő mélységlépcső-térképet.

M e g á l l a p í t j a , hogy a Magyar-medence különleges helyzetet foglal el.

Дается обзор о величинах геотермического градиента, определенных до сих пор для 
всей территории Карпатского бассейна. Имеющиеся данные подвергаются критике и 
приводится схема равных геотермических градиентов.

Делается вынос) об особом положении Венгерского бассейна.

Im  Vortrag werden die Angaben der geothermischen die zur
Verfügung stehen, zusammengefasst, einer kritischen Untersuchung unterworfen und für eine Karten
darstellung der gleichen Tiefenstufen verwendet.

Es wird festgestellt, dass das Ungarische Recken eine besondere Lage besitzt.

1961. május 27-én a Freiberg-i Bányásznapon tartott „Übor einige 
regional-geophysikalische Probleme der Karpaten-bocken” című előadásunk
ban (1) ismertettem, hogy a Kárpát-medencék centrális részében a gravitációs 
anomáliák regionális változásai, valamint a mélyszeizmika és a szeizmológia 
eredményei alapján a földköpeny egy kb. 10 km-es viszonylagos magaslata 
állapítható meg. A földkéreg e regionális elvékonyodásának területe pedig 
érdekes geotermikus anomáliák zónája.

A probléma fontosságára való tekintettel az elmúlt évben összegyűjtöt
tem és tanulmányoztam a Kárpát-medencék regionális jellegű geotermikus 
mélységlépcső értékeit. Eredményeimről a következőkben számolok be.

Az 1. ábrában bemutatott ,,A geotermikus mélységlépcső regionális 
értékei a Kárpát-medencék területén” c. térkép-vázlatunkon a geotermikus 
mélységlépcső regionális vagy zónális értékeinek Magyarországon és a kör
nyező területeken megállapított nagyságát tüntettem fel.

A mélységlépcső magyarországi regionális értékeit Boldizsár Tibor össze
állításából (2) számítottam, hazánk területét 3 zónára osztva fel.

Ezek közül a dunántúli regionális mélységlépcső-érték 19 mélyfúrásban 
végzett meghatározás alapján, 19,3 m/C°-nak adódik.

A Duna —Tisza-közén a rendelkezésre álló 14 adat alapján a mélység- 
lépcső 18,H m, a tiszántúli 38 adat alapján pedig 18,3 m-nek adódik 1 Cc 
hőemelkedésnek megfelelően.

A Bécsi-medencére számított 39,5 m/C° regionális mélységlépcsőérték 
meghatározásához tekintetbe vettük E. Schippek (3) a Mühlberg-i, Matzen-i, 
Zwerndorf-i és Fischamond-i gázmezőkre vonatkozó adatgyűjteményét és 
az I. Kalina, Ceskoslovenské Naftové Doly, Hodonin geofizikusa által közölt 
a Bécsi Medence 9 csehszlovák kutató területén mért adatokat (4).

A kelet- és nyugat-ausztriai 32,3 és 43,5 m/C° nagyságú mélységlépcső- 
értékeket Robert Janoschek, az Osztrák Földtani Társulat elnöke volt szíves 
Bruno Kunz, a Rohölgewinnungs A. G. geofizikusa vizsgálatai alapján meg
adni. Ez értékeket 40 mélyfúrásban végzett hőmérsékletmérés eredményei
ből állapították meg (5).
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hőmérséklet tekintetbevétele nélkül.
Nem mindenhol volt lehetséges e feldolgozásbeli különbségeket korrigálni. 

Azonban megállapíthattuk azt a tényt, hogy az ily módon előállható érték- 
ingadozások nagysága több, mint egy nagyságrenddel kisebb az ábrázolt 
értékeknél és hogy a helyenként lehetséges korrekciók elvégzése még jobban 
kidomborítaná azt a jelenséget, melyet a térkép személtet, vagyis a geotermikus 
mélységlépcsőértékek regionális lecsökkenését a Magyar-medencében.

A térképen egy igen érdekes és nagy jelentőségű jelenség jut kifejezésre.
Az Alpok, az Északnyugati-Kárpátok, az Északkeleti-Kárpátok külső 

előtere és az Erdélyi-medencéből kiindulva a Magyar-medence központi zó
nája felé a geotermikus mélységlépcsőértékek egy kb. 20 m-es regionális le-
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csökkenési' tapasztalható. Az értékcsökkenés Nv-ről К -felé az ún. Kába-vonal 
menten ugrásszerűen megy végbe.

A kis geotermikus niélységlépesöértékek területe pedig megegyezik a 
gravitációs anomáliák, valamint, a mélyszeizmika és a szeizmológia által jel
zett, a Magyar-medence alatti földkéregrész kivékonyodás területével.

A Kárpát-medencék bemutatott regionális geotermikus mélységlépcső 
minimuma az eddig elmondottak alapján a földköpeny egy kb. 10 km-es 
magaslatának felel meg.

Ha e regionális geotermikus anomáliát berajzoljuk a mediterrán lánc- 
hegységek Kober-Bubnoff-féle sémájába (2. ábra) és egybevetjük Princz 
Gyula Tisia elképzelésével, megállapíthatjuk, hogy az alakra igen jól egyezik 
mind a Kober által felvázolt Kárpát-medence alatti Közbenső-hegység (12), 
mind a Princz által leírt Tisia masszívum (13) körvonalaival. (3. ábra).

Az alakra és kiterjedésre vonatkozó megegyezés megállapítása mellett 
azonban konstatálnunk kell azt a merőben új és elgondolásainkra nézve nagy- 
horderejű tényt, hogy a Kárpát-medence alatti közbenső hegység 20 — 30 km 
mélységben foglal helyet.

Gálfi-Stegena magyarországi szeizmikus földkéreg-szerkezeti adatait véve 
alapul (14) megállapítható, hogy a kb. 30 km mélységben levő földköpenynek 
a környezethez viszonyított 10 km-es magaslata felett a kb. 20 km mélység
ben elterülő Conrad felületnek már csak egy,kb. 1 km nagyságú relatív magas
lata van.

2. ábra. Az izosztatikus anomáliák és a hegységképződési vergenciák Összefüggése a nioilb 
terrán lánchegységek zónájában a Kárpát-medencék regionális geotermikus mélységlépcsö mini

mumának feltüntetésével

A Kárpát-medence alatti földköpeny magaslatnak az alp-kárpáti orogén 
vonulathoz viszonyított helyzete valószínűsíti az előbbinek az orogenetikus 
mozgások kialakításában való döntő fontosságú szerepét. A földköpeny-magas- 
lat nagy mélységben való fekvése folytán azonban nem tekinthető egy
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„varisztikus közbülső tömeg” -nek, illetőleg egy Kober-i értelemben vett ,,köz
benső-hegy ség” -nek, és azt a tényt teszi valószínűvé, hogy az alp-kárpáti 
orogenezis gyökerei és indító okai az eddigi elképzeléseknél sokkal mélyebb 
szintekben, a földköpenyben és a földkéreg alsó zónáiban keresendők.

3. ábra. A  mediterrán Lánchegységek övei Kober-Bubnoff szerint

Kedves kötelességemnek teszek eleget, amidőn köszönetét mondok
Jaroslav K a l i  n a -nak, a hodonini ( ’eskoslovenké Naftové Dolygeofiziku

sának,
Stanislaw P l o w  a-nak, a krakowi Instytut Naftowy tudományos munka

társának,
Robert J a n о s c h e k-nek, az ausztriai Roholgewinnungs A. Cf. igazgató

főgeológusának ,
Bruno K u n z-n a k , a leobeni Bányászegyetem geofizika tanárának,
Vladimir А к s i n-nak, a novisadi „Naftagas” vállalat főgeológusának,
B o l d i z s á r  Tibor egyetemi tanárnak és
B é l t e k y  Lajosnak, a budapesti Országos Földtani Főigazgatóság 

tudományos munkatársának azért, hogy ezideig publikálatlan adataikat 
kéziratban átadni szíveskedtek.
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