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A Darnó-vonal menti ofiolitok geofizikai vizsgálata*
O N  V O H  A M O S T O

A cikk ismerteti a Darnó-vonal menti ofiolitok geofizikai vizsgálatainak előzetes eredményeit. 
Bevezetésképpen nagyon röviden tárgyalja az ofiolitok anatómiáját, tektonikai jelentőségét, és indokolja, 
hogy miért tekinthetjük a Darnó-vonal mentén található házisos és ultraházisos kőzeteket tipikus ofiolitok- 
nak (néhány magyar geológus véleményétől eltérően). Az ofiolitos képződmények sztratigráfiája (csert, 
radiolárit — pillow lávák, szpilitek — dyke komplexek — perioditok) szolgáltatja a kollektív bizonyítékot.

A darnói ofiolitok bizonyítékot adnak arra a hipotézisre, hogy a Pannon térségben két ősi mikro- 
lemez azonosítható. A  jól ismert Zágrád — Hernád nagyszerkezeti vonal a két mikrolemez határát jelzi, és 
a szerző úgy tekinti a Darnó-vonal menti ofiolitokat, mint tengerfenéki maradványokat a volt Tethys ten
ger egyik részéből. A  két mikrolemez összeütközésekor történt meg az ofiolitok elhelyezödése.

A Damó-hegy területén az észlelt mágneses anomáliák a bázisos dyke komplexek eloszlását és hely
zetét tükrözik vissza. A  terepi mágneses mérések azt mutatják, hogy az ofiolitokhoz nagyon erős negatív 
mágneses anomália kapcsolódik. E  tény felismerésének hiánya komoly interpretációs hibákra vezetett a 
múltban. A cikk összehasonlítja a kőzetmágneses mérések (N EM , szuszceptibilitás, Koenigsberger arány) 
eredményeit a világ más táján levő jól ismert ofiolit komplexek mágneses tulajdonságával, és befejezésül 
vázolja a darnói ofiolitokra vonatkozó még kutatnivaló problémákat. A szerző szerint a darnói ofiolitok 
részletes tanulmányozása komplex módszerekkel (geokronológiai, geokémiai és közetmágneses) sokat 
segítene a Pannon terület paleogeográfiai rekonstrukciójában.

В статье обсуждаются предварительные результаты геофизического исследования 
офиолитов по линии Дарно. В введении вкратце излагаются аналтомия и тектоническое 
значение офиолитов, а также дается обоснование причисления встречаемых по линии щарно 
основных и у ль траосновных пород к типичньш офиолитам (в отличии от мнения некоторых 
венгерских геологов). Стратиграфия офиолитовых формаций (черт, орадиоляриты -  поду
шечные лавы, спилиты -  дайковые комплексы -  пероидиты) предоставляет коллективное 
доказательство.

Офиолиты щарно подтверждают гипотез об идентичности двух древний микропластин 
в Паннонской области. Хорошо известная тектоническая линия Заграб-Гернад обозначает 
границу между двумя микропластинами, и автор рассматривает офиолиты по линии щарно, 
как донные остатки из части бывшего Тетисского моря. Размещение офиолотов произошло 
при столкнов ении двух микропластин.

Наблюденные в районе горы щарно магнитные аномалии отражают распределение и 
голожение основных дайковых мпленсов. щанные полевых магнитных: измерений показывают, 
что к офиолитам приурочены очень сильные отрицательные магнитные аномалии. Пренеб
режение этим фактом привело к серьезным интерпретационным ошибкам в прошлом. В 
статье сопоставляются результаты магнитных измерений горных nopod(NRM восприим
чивость, отношение Кенигсбергера) с магнитными свойствами общеизвестных офиолитовых 
комплексов в другой части мира, и, в заключении, намечаются проблемы дальнейшего иссе- 
дования по офиолитам горы щарно. По мнению автора детальное изучение офиолотов горы 
щарно комплетсным методом (геохронологии, геохимии и горного агнетизма) значительно 
способствовало бы палеогеографической реконструкции Паниноской области.

The paper presents a report of results of the geophysical investigations of ophiolite occurences along 
the Darnó megatectonic line. As an introdyction, the author discusses very briefly the anatomy and 
geotectonic significance of ophiolites, then he proceeds to give reasons why (contrary to the views of some 
Hungarian geologists) the mafic and ultramafic rocks found on the Darnóline should be regarded 
typical ophiolitic assemblages. The collective evidence for this is furnished by the stratigraphy of these 
rocks (chert, radiolarites — pillow lava, spilites — dyke complexes — peridotites).

The ophiolites provide evidence supporting the hypothesis that in the Pannonian region we can 
recognise two ancient microplates. The well-known Zagreb— Hernád tectonic line marks the border

* Előadás az MGE Ifjú Szakemberek Ankétján 1977. május 20-án.
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between two microplates, and the author regards the ophiolites of the Darnó-line as remnants of a part 
of the old Tethys sea-floor. These ophiolites have gained their position during the convergence of the 
two microplates.

Around the area of Darnó-hegy the pattern of observed magnetic anomalies reflect the distributions 
and positions of the mafic dyke complexes. The magnetic field investigations show that strong negative 
anomalies are associated with the ophiolites. Failure to recognise this fact has led to serious interpretatio- 
nal errors in the past. +

The results of the rock magnetic measurements (NRM, susceptibility, Koenigsberger ratio) are 
compared with those from other well-known ophiolite complexes, and the paper concludes by outlining 
some of the more important problems which have to be resolved in connection with these ophiolites.

The author asserts that a detailed study of the ophiolites using complex methods (geochronological, 
geochemical and rock magnetic) could help a lot in reconstructing the paleogeography of the Pannonian 
region.

1. Bevezetés

Ez az első olyan tanulmány, amely geofizikai módszerekkel próbálja vizsgálni 
a Magyarországon található ofiolitok néhány vonulatát. A szakemberek a század 
eleje óta foglalkoznak a világ különböző helyein található ofiolit komplexek 
felkutatásával. A lemeztektonika megjelenése e képződmények jelentőségét hir
telen az érdeklődés középpontjába állította. Amióta felfedezték, hogy az ofiolitok 
az óceánfenék, pontosabban az óceáni litoszféra maradványai, jelenlétük konti
nentális területeken ősi lemezhatárok lefutását jelezheti, mivel az óceánfenék a 
szubdukciós lemezhatároknál semmisül meg. Mindenütt, ahol előfordulnak, az 
ofiolitok részletes tanulmányozása sokat segít a terület paleogeográfiai rekonst
rukciójában.

A magyarországi ofiolitok nem tartoznak ahhoz a klasszikus csoporthoz, 
amelyet a cipruszi Troodos-masszivum, a görög Vourinos-komplex, a pápuái és az 
Uj Foundland-i ofiolitok alkotnak. Mégis részletes vizsgálatuk sokat segítene a 
Pannon medence fejlődéstörténetének rekonstrukciójában, és a Darnó-vonal 
menti ércesedés genetikájának tisztázásában.

Mivel a magyar szakirodalomban nagyon kevés cikk jelent meg az ofiolitok- 
ról, célszerűnek tűnik, hogy az általam végzett geofizikai mérések ismertetése 
előtt foglalkozzam az ofiolit komplexek anatómiájával és tektonikai jelentőségé
vel. Különös figyelmet fogunk fordítani arra a kérdésre, hogy mennyire tekint
hetjük a Darnó-vonal menti bázisos és ultrabázisos komplexeket tipikus ofioli- 
toknak. _

2. Az ofiolitok anatómiája és tektonikai jelentősége

Egy ofiolit-sorozat definíció szerint a bázisos és ultrabázisos magmás kőze
teknek meghatározott sorozata. Bizonyos kőzetek, főleg dunitok, peridotitok, 
gabbrók, szerpentinek, bázisos lávák (általában párnás képződéssel), radiolaritos 
porfirok és flis üledékek gyakran egymáshoz kapcsolva fordulnak elő. Ha ezekből 
a kőzetfajtákból három, vagy több együtt fordul elő, ofiolit-sorozatról (vonulat
ról vagy komplexről) beszélünk. A flis gyakori kísérő üledék, de nem tartozik az 
ofiolit-sorozathoz. Az ofiolit kifejezés tehát nem egy kőzetnek a neve, hanem 
sensu stricto megkülönböztetett bázisos-ultrabázisos kőzetekre utal.

Az elmúlt néhány évtizedben számos óceáni területen intenzív geológiai és 
geofizikai vizsgálatokat végeztek a szakemberek. A vizsgálatok eredménye: 
koherens kép az óceáni kéreg lehetséges természetéről. Az óceáni kéreg alsó részé
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bői szerzett kőzetminták és az ofiolit-komplexek között nagyfokú litológiai ha
sonlóság van. Az ofiolit-komplexekben található peridotitok, gabbrók és bazaltok 
olyan meghatározott kémiai összetételnek, melyeknek megvannak az analógiái 
az óceáni kéregben.

Az ofiolitok tektonikai jelentősége a geológusokat-és geofizikusokat egy
aránt érdekli. Mivel ezek a képződmények az óceáni kéreg geológiáját képviselik, 
mondhatjuk, hogy direkt megközelíthetőséget nyertünk az óceáni kéreg és az 
alatta fekvő felső köpeny kőzetmintáihoz, mert jelenkorban a meredek rézsű zé
sekből esetlegesen szerzett mintákon kívül az óceáni kéreg és a felső köpeny 
kőzetmintája számunkra megközelíthetetlen. Mint óceánfenék-maradványok az 
ofiolitok nagyon jelentősek a múltbeli események lemeztektonikai interpretációi
ban. A fácies-elemzésen alapuló geológiai módszeren kívül egyedül az ofiolitok 
tanulmányozása nyújthat megbízható információt egy terület paleogeográfiai 
rekonstru kció j ára.

3. A Darnó-vonal menti bázisos-ultrabázisos vonulatok, mint tipikus ofiolitok

A Darnó-vonal mentén bázisos és ultrabázisos kőzetek változó kiterjedésben 
találhatók a felszínen a bükki Bélapátfalvától a mátrai Báj-patakig. A Darnó- 
hegyen és szomszédságában található bázisos kőzetek kőzettani-geokémiai leírá
sát Kiss J . (1958), és újabban Földessy J. (1975) adta meg. A Szarvaskő területén 
levő bázisos és ultrabázisos vonulatok petrológiai leírását többek között Lengyel 
E. (1957) és Balogh K. (1964) adta. Tehát a vonulatok rétegtani összetétele elég 
jól ismert. Kérdés, hogy a geológiai és geofizikai adatok alapján mennyire tekint
hetjük a Darnó-vonal mentén található bázisos-ultrabázisos kőzeteket tipikus 
ofiolitoknak ?

Ez a kérdés egyáltalán nem triviális, hiszen vannak a magyar szakemberek 
között, akik nem fogadják el a darnói ofiolitok fogalmát. Talán túl erős lenne azt 
állítani, hogy ezek a szakemberek azért mondják, hogy a Darnó-vonal mentén 
nincsenek ofiolitok, mert ők nem ismerik az ofiolitokról szóló korszerű irodalmat . 
Inkább azt mondanám, hogy ezek talán ragaszkodnak az általuk elfogadott 
ofiolit-modellekhez, melyeknek bizonyos tagjai nincsenek meg a Darnó-vonal 
mentén.

Az adatok azt mutatják, hogy a Darnó-hegy környékén egy részleges, nem 
teljes ofiolit-vonulatot találunk. (Az ultrabázisokat — a peridotitokat — még 
nem találták meg). Szarvaskő környékénél teljes vonulatot találunk.

A következő tényezők támasztják alá azt a hipotézist, hogy a darnói bázisos- 
ultrabázisos kőzetek tipikus ofiolitoknak tekinthetők:

— a csert- és radioláriás-képződmények, melyek a darnói bázisos komplexek 
legfelsőbb részeit alkotják, kizárólag mélytengeri képződmények;

— az extruzív kőzetekben található párnás (pillow) szerkezetek azt mutat
ják, hogy keletkezésük vízbő körülmények között történt;

— a szpilitesedés azt sugalmazza, hogy a bázisos-ultrabázisos képződmények 
óceáni környezeten keletkeztek;

— a bázisos kőzetek és a mellettük levő másfajta kőzetek között kontakt 
metamorfózis hiányzik, ez egyben azt sugalmazza, hogy a bázisos töme
gek „hidegen” , tektonikusán kerültek a jelenlegi helyükre.
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Nyilvánvaló tehát, hogy a darnói bázisos és ultrabázisos kőzetek tipikus 
ofiolitokkal való azonosításában a képződmények sztratigráfiája szolgáltatja a 
kollektív bizonyítékot. Az 1. és 2. ábra a darnó-hegyi és a szarvaskői ofiolitok 
szerkezeti modelljét mutatják a geológiai ismeretek alapján.

4. A darnói ofiolitok keletkezésével kapcsolatos eddigi nézetek

A legújabb nézetek szerint a Pannon területen két ősi mikrolemezt lehet 
azonosítani. A két mikrolemez határát a Zágráb — Hernád vonal jelzi. A Darnó- 
vonal menti ofiolitok, melyek a Zágráb— Hernád vonalon található más ofiolitok 
tagjai, a két mikrolemez között levő konszumálódás előtti óceánfenék marad
ványai. A darnói bázisos és ultrabázisos kőzetek és a szomszédos rétegek között 
kontakt-hatás igen sok helyen nem figyelhető meg. Bár e képződmények gyöke
reit még nem kutatták fel teljesen, úgy tűnik, hogy a képződmények nem a jelen
legi helyükön keletkeztek. A Darnó-hegyi diabázisos formációk például nem nyo
multak be a permi összletekbe, mint ahogy el szokták fogadni. A bázisos formá
ciók egy spreading központból származtak, mint más óceánfenék anyag. A kép
ződmények jelenlegi helyzetét utólagos tektonikai mozgások hozták létre, amikor 
a két mikrolemez találkozott és a köztük levő Tethys-tenger-rész konszumáló- 
dott.

Jelenlegi ismereteink még nem elegendők ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk 
mondani, mennyi lehetett a darnói ofiolitok kialakulása és elhelyeződése között 
eltelt idő. Kétségtelen, hogy az ofiolitok kora mezozoós (felsőjura —alsó kréta), 
de végleges elhelyeződésük csak a tercierben, valószínűleg az oligocénben történt. 
Az elhelyeződési folyamatok teljes rekonstrukciójához terjedelmes rétegtani és 
geokémiai vizsgálat szükséges.

5. A végzett geofizikai mérések és értelmezésük

5.1 Terepi mágneses mérések:

Az ELTE Geofizikai Tanszék Geometries G —816 sz. protonprecessziós 
magneto méterével végeztem a terepi méréseket 1976 őszén. A MAELGI felszíni
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kutatási csoportja néhány évvel ezelőtt áttekintő légi mágneses méréseket vég
zett az ország északi részén. Az eredmény alapján helyeztem el a szelvényeket, 
főleg a hatótömeg csapására merőlegesen. A 3. ábra a légi térkép részletét és a rá 
felvett mérési szelvényeket mutatja. A tizenként szelvény összesített hossza 
53,6 km, ami egyben 1072 mérési adatot jelentett, mivel 50 méterenként tör
téntek a mérések a szelvények mentén. A mérések sokkal részletesebb képet ad
nak a terület mágneses hatóiról.

Az anomália-tér nagyon szeszélyesen változik a Darnó-hegyen keresztül 
menő szelvények mentén és aránylag nagyon rövid távolságon belül változatos 
előjelű. Mint ismeretes a Darnó-hegy területén a diabáz és változatai vannak 
túlsúlyban a felszínen. Az anomáliakép teljesen összhangban van a felszínen ész
revehető különböző földtani kibúvásokkal.

Érdekes volt megfigyelni, hogy a diabázkibúvások nem pozitív, hanem 
negatív anomáliákat eredményeznek. Ez szokatlan tény, mivel bázisos vulkáni 
test fölött pozitív mágneses anomáliát várnánk. (Normális irányú mágnesezettsé-
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get feltételezve). Korábbi méréseknél is észrevették, hogy a darnó-hegyi diabáz- 
kibúvások nem adják a várt anomáliát, de ugyanakkor semmit nem mondtak 
a fölöttük levő erős negatív anomáliatérről. A múltban a bázisos kőzetekhez kap
csolódó szulfidos ércesedés felkutatásában kijelöltek olyan fúrást a mágneses 
mérések alapján, amelynek lemélyítése után nem kapták meg a várt képződ
ményeket, valószínűleg azért, mert pozitív képződményeket, és nem negatív ano
máliát tulajdonítottak a diabázos formációknak. A á. ábra megmutatja a Darnó- 
hegyen márt AT anomáliák korrelációját a geológiai szerkezetekkel. Az eddigi 
kiadott mágneses térképek (zJZ^zIT) vizsgálata mindjárt azt is mutatja, hogy 
nemcsak a darnó-hegyi hanem a szarvaskői és a bátori ofiolitok is negatív mág
neses minimum helyekre esnek.

5.2 Kőzetmágneses mérések

Az ofiolitos területen észlelt negatív mágneses anomália értelmezéséhez kő
zetmágneses méréseket végeztem. A Darnó-vonal mentén különböző helyekről 
a gabbroidális és diabázisos kifejlődésekből kőzetmintákat szereztem mágneses 
szuszceptibilitási és természetes remanens mágnesezettségi mérésekre. A gabbrói- 
dális mintákat a Tardos-i 1., 2. és 4. számú kőfejtőből, valamint Szarvaskőről 
szereztem. A diabázisos minták Szarvaskőről, aSirok —1 számú mélyfúrásból, a 
Tardos-i 3. számú kőfejtőből, valamint a Darnó-hegy melletti Hosszú völgyből, 
Patakmederből és Nagvrézoldalból származnak.
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A kőzetmágneses mérések részletes leírását és a mérések feldolgozásának 
módszertanát máshol ismertettem. Itt csak a végeredményekkel foglalkozunk.

Az 5. és 6. ábra a gabbrók és diabázok mért szuszceptibilitását, illetve NRM 
intenzitását mutatja log-skálában. A mérések alapján a következő következte
téseket lehet levonni:

— csupán a szuszceptibilitás alapján nem lehet a gabbrót és a gabbroidális 
kőzeteket a diabázisfajtáktól szétválasztani;

— bár a diabázok szuszceptibilitása szélesebb intervallumon belül változik, 
átlagértéke a mérések alapján majdnem egyforma mindkét kőzettípusra;

— az NRM intenzitás (Jn) várakozásunk ellenére nagyon kicsi mindkét 
kőzetformációra (10-5 — 10~6 nagyságrendű);

— a diabázokra számított NRM intenzitás átlagértéke egy nagyságrenddel 
nagyobb a gabbrókra számított átlagnál;

— meglepően kis Q Koenigsberger arányt kaptunk. A Q arány 10“ 3 nagy
ságrendű, tehát a hatószámításoknál a természetes remanens mágnese- 
zettséget el lehet hanyagolni;

— a Q átlagértéke kb. háromszor nagyobb a diabázokra, mint a gabbrókra.

5.3 A mérésele értelmezése és a jövőbeni problémák vázlata
A Darnó-hegy fölött szeszélyesen változó mágneses anomáliatér a változó 

diabáz, permi mészkő és palás formációk jelenlétét és eloszlását tükrözi vissza. 
Úgy tűnik, hogy a darnó-hegyi ofiolitok negatív anomáliája meredeken dőlt véges
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hosszúságú dyke sorozatokkal magyarázható. Ez összhangban van a geológiai 
viszonyokkal, hiszen a diabázos „vulkáni csövek” dyke-szerűen hatolnak át a 
tengeri effuzív rétegeken és a felszínen jelennek meg. Ez viszont alátámasztja 
a bázisos sorozatok ofiolitokkal való azonosítását. A kis NRM intenzitású értékek, 
valamint az alacsony Q arány sok oknak tudható be. Először a geokémiai vizs
gálatok megmutatták, hogy a darnói szjDilitekben és diabázokban a Fe —Ti 
oxidok százalékos aránya nem túlságosan nagy. A vizsgált szarvaskői gabbrói- 
dális képződmények igen nagy szemcsékkel rendelkeznek és a kis Q Koenigsber- 
ger érték részben erre vezethető vissza. Csak további mérések és adatok birtoká
ban lehet megvizsgálni, hogy a darnói ofiolitok keletkezésükkor mennyire voltak 
képesek NRM-re szert tenni és az idők folyamán ezt fenntartani. A 7. ábra össze
hasonlítja a kapott kőzetmágneses eredményeket a világ más táján levő jól ismert 
ofiolit-komplexek mágneses tulajdonáságával. Látható, hogy a darnói gabbrós és 
gabbroidális formációk szuszceptibilitásai összemérhetők a cipruszi Troodos és 
a török Kizil Dagh Hatay ofiolit| hasonló formációjával. A darnói diabáz és 
gabbró NRM intenzitásai a kanadai Quebec-ben található hasonló képződménye
kével mérhetők össze.

A darnói ofiolitok genetikai helyzetének tisztázására még igen sok geofizikai 
vizsgálat szükséges. Fontos a kőzetek abszolút korának meghatározása radio
metrikus úton. A Darnó-vonal mentén sokfajta tektonikai mozgás zajlott le, és 
ezek bizonyára sok helyen elhomályosítják a rétegtani összefüggéseket. Az ab
szolút kormeghatározás eldöntheti például a darnó-hegyi szpilites diabázok 
pontosabb hovatartozását, mivel az egész területen a radioláriás kifejlődéseken 
kívül ősmaradványokat nem találtak.

A kőzetmágneses vizsgálatok kiterjesztése az ofiolitok további tagjára (pl a 
pillow-lávákra és a szarvaskői peridotitokra) fontos feladat tehetne. A kis NRM 
intenzitás, (10-5 — 10-6 nagyságrendű) és a kis Koenigsberger arány nem a bá
zisos és ultrabázisos kőzetek szokásos jellemzője. Részletesebb petrológiai és 
paleoinágneses vizsgálatok megbízhatóbban magyarázhatják ezeket az anomá
liákat. Majdnem mindenütt, ahol előfordulnak, az ofiolitokhoz kapcsolódnak 
bizonyos hasznosítható ásványi nyersanyagok. Gyakori kísérő ércek a réz, a vas 
és a szulfid. Ezek kisebb-nagyobb mennyiségekben megvannak a Darnó-vonal 
mentén. Nyilvánvaló, hogy a darnói ofiolitok részletesebb tanulmányozása geo
kémiai, petrológiai, geokronológiai és kőzetm^Lgneses módszerekkel és eszkö
zökkel nagy segítséget nyújtana az említett ércek genetikájának tisztázásához.
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