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A Dunántúli-középhegység és a Villányi-hegység 
mezozóos paleopólusainak eltéréséről

M Á R T O N N É  S Z A L A Y  P É T E R

A  Dwiáiitúli-középhegységben meghatározott paleomágneses deklináció és inklináció D  =  309,9°, 
I  =  57,3° (k =  69, a95 =  8,1°) egymástól viszonylag nagy távolságra levő és korban a teljes jurát átfogó 
négy egység helyi középirányainak átlaga.

A  Villányi-hegységben talált D  — 17,9°, I  =  59,5° (k =  99,1, a95 =  9,3°) négy különböző pikkely
ben definiálható helyi középirányok átlaga, amely a felső jura — alsó krétára vonatkozik.

A  két hegység paleopólusainak eltérése a deklinációkülönbségből származik. A  Dunántúli-közép
hegység jura-pólusa az afrikai jura-pólus közelében van, a Villányi-hegységé viszont gyakorlatilag azonos 
a stabil európai felső jura-pólussal.

Ennek alapján feltételezhető, hogy a mezozoikumban a Dunántúli-középhegység az afrikai lemez
hez, a Villányi-hegység pedig a stabil Európához tartozott.

The values of palaeomagnetic declination D  =  309.9° and inclination! =  57.3° (к =  69, a95 =  
8.1°) as determined for the Central Mountains of Transdanubia represent the average of local meas of 
four units being located at a rather great distance from  each other and extending over the entire Jurassic.

The values obtained for the Villány-mountains: D  =  17.9°, I  =  59.5° (k — 99.1, a95 =  9.3°) 
are averages of local mean directions which can be defined in four different imbricating structures and 
relate to the upper Jurassic-Cretaceous period.

Deviation of the paleopoles of the two mountains is expressed by the difference of declinations. 
The Jurassic pole of the Central Mountains of Transdanubia is near the African Jurassic pole, while 
that of the Villány-Mountains is practically the same as the stable European Upper-Jurassic pole.

Basing on this we can suppose that in the Mesozoic era the Middle Mountains of Transdanubia 
belonged to the African plate, while the VHiány-Mountains had been part of the stable Europe area.

П a m o  магнитные деклинация u ынклинация (D =  309.9°, I =  57.3°, к =  69, a95 =  8.1°), 
определенные в Задунайском Среднегорье, являются осреднением средних местных направ
лений для четырех больших единиц, лежащих относительно далеко друг от друга, а по воз
расту полностью перекрывающих юру.

Найденные для гор Виллань D = 17.9°, I =  59.5° (к =  99,1, а95 =  9.3°) являются 
осреднением местных средних направлений по четырем различным местным слоям, относя
щимся к верхнему юру -  нижнему мелу.

Различие палео полюсов вдвух горных массивов происходит изза разницы в деклинанциях. 
юрский полюс Задунайского Среднегорья находится вблизи африканского юрского полюса, 
в то время как тот же полюс для гор Виллань практически совпадает со стабильным евро
пейским полюсом верхней юры. На основании вышесказанного можно предположить, что в 
мезозое Задунайское Среднегорье относилось к Африканской плите, а горы Виллань к ста
бильной Европе.

Bevezetés

A cikk anyaga az MTA Geofizikai Tudományos Bizottsága és az MGE: Vizs
gálatok a Kárpát—Pannon lemez tektonika köréből című ankétjén hangzott el, 
1978. február 17-én.

A Dunántúli-középhegységre vonatkozó eredményekről és azok tektonikai 
következményeiről egy rövid tájékoztatás már megjelent (E. Márton and P. 
Márton, 1978).

A Villányi-hegység adatai az ankéton kerültek először ismertetésre.
Miután a paleomágneses adatok földtani elképzelésektől függetlenül tartal

mazzák a belőlük levont tektonikai következtetéseket, ezért a bemutatotthoz 
hasonló eredményekre jutó korábbi földtani irodalmi hivatkozásoktól eltekin
tünk.
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A  módszer és a közvetlen eredmények

A paleomágneses vizsgálatra gyűjtött minták ( 1. táblázat)  mindegyikéből 
2 —9 db 2 cm élhosszúságú kocka mágnesezettségét mertük JR — 4, illetve JR — 2 
típusú kőzetgenerátorokon.

I. táblázat — Table I. — Таблица /.

Mintafelvételi helyek

Mintacsoportonkónt legalább két mintát váltótérben részletesen lemágne
seztünk. A lemágnesezést a kezdeti mágnesezettség lerombolásáig, illetve leg
feljebb 1000 Oe-ig folytattuk. A mágneses vektor irányának változását ortogo
nális vetületben ábrázoltuk (Zijderveld, 1967), amely lehetővé teszi a mágnese
zettség komplex vagy egykomponensű voltának felismerését.

(A vetületben a vektor végpontját minden lemágnesezési lépésben a víz
szintes és az ÉD irányt magában foglaló függőleges síkban ábrázoljuk és a külön
böző lemágnesezési fázisokban adódó pontpárok közül az egy síkban levőket 
összekötjük. A vektorvegpont változásának nyomvonala egyetlen komponensre 
mindkét síkban egyenes, amely az origóba tart. A nyomvonalak irányváltozása 
egynél több, különböző keménységű és irányú mágneses komponensre utal.)

A részletesen lemágnesezett minták vektordiagramjai alapján választottuk 
meg mintacsoportonként a tisztító tér optimális csúcsértékét (értekeit), ahol az
után a csoport minden mintáját lemágneseztük. Középirány-meghatározásra 
csak azokat a mintákat, ill. csoportokat használtuk fel, amelyekben a több lép
csőben lemágnesezett mintákban konzisztens és stabil mágnesezettséget sikerült 
elkülöníteni.

Az 1. ábrán jellemző lemágnesezési görbéket mutatunk be a Villányi-hegy
ségre vonatkozóan. A Dunántúli-középhegységben mért reprezentatív lemágnese
zési görbék a már hivatkozott publikációban (E. Márton and P. Márton, 1978) 
tanulmányozhatók.

Harsányhegy, K-i bánya mintáinak irányát az igen gyenge mágnesezettség 
folytán fellépő mérési hibák miatt a következőképpen határoztuk meg: három, 
egymást követő lemágnesezési lépésben (400, 600, 800 Oe) — ebben a tarto-
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Fig. 1. Typical alternating field demagnetization curves for the investigated formations of the 
Villány-Mountains. (As to the construction of the curves see the text) 

a ) Máriagyüd, Rózsabánya b )  Quarry at the Harkány-Siklós road crossing c )  Quarry, Harsány hill d )  Quarry Beremend

Puc. 1. Типичные кривые размагничивания переменного поля для исследованных структур 
гор Виллань (Построение кривых описано в тексте)

а. М ариадьюд, Рожабанья б .  Каменная шахта на перекрестке Харкань-ш иклош  в . Каменная шахта, 
Харш ань г. Каменная шахта, Беременд

mányban már lényegében egyetlen mágnese zettség van — mért mágnesezettség 
középirányát határoztuk meg. Ezt a műveletet mintánként legfeljebb két párhu
zamos kockán elvégeztük és az így nyert irányok középirányát tekintettük a 
mintára jellemző mágnesezettségnek.

Kiértékelésre alkalmatlan: Máriagyüd Vízügyi bánya és a Harsányhegy Ny-i 
kőfejtő.

A kőzetek stabilnak bizonyult mágnesezettsógét, amelyet a jelenlegi föld
rajzi É-hoz és a helyi vízszinteshez rögzített koordinátarendszerben fejezünk 
ki, végül is a kőzetnek arra a helyzetére kell vonatkoztatni, amelyben mágnese- 
ződött. Ezt dőléskorrekció alkalmazásával közelíthetjük meg (pl. Márton, 1977).
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Korrekcióra a szerkezeti dőléseket használtuk (II . táblázat). A szerkezeti 
dőlés pólusát a mintavétel helyén mért dőlések pólusainak középirányaként szá
moltuk.

A mintacsoportokra dőléskorrekció előtt, ill. után meghatározott közepes 
deklináció-inklináció párokból középirányt számoltunk (Fisher, 1953) külön- 
külön a Dunántúli-középhegység és a Villányi-hegység mintacsoportjaira ( III.  
táblázat).

A Dunántúli-középhegységben a középirány szórása statisztikailag ugyanaz 
korrekció előtt és után. A Villányi-hegységben viszont a dőléskorrekció lényege
sen csökkenti a középirány szórását (III. táblázat).

(Megjegyzendő, hogy ha nem a mintavételi helyekre meghatározott közép
irányokból, hanem az egyes minták mágnesezettségének irányából számítjuk a 
két különböző földtani egységre a középirányt, amint azt többen teszik (pl. 
Heller, 1977), akkor a95 az általunk megadott érték felére vagy annál is kisebbre
csökkenhet 1ST értékének nagymérvű növekedése miatt, mivel a95 

McElhinny, 1973).

Értékelés.
А III. táblázatban felsorolt irányok szignifikánsan eltérnek a mai térirány

tól, tehát olyan mágnesezettségről van szó, amely földtani értelemben vett 
hosszú időn keresztül megmaradhatott és biztosan nem a ,,mai” mágneses 
térben keletkezett.

Mindkét vizsgált földtani egységben vannak minták, amelyek mágnesezett- 
sége annyira lágy (pl. Bakonycsernye, Siklós —Harkány útelág.), hogy nagy 
valószínűséggel törmelékes eredetű magnetittől származik. A rendkívüli kemény
ség viszont (pl. Lókúti domb) hematitról (vagy vashidroxidról) árulkodik, amely 
törmelékes vagy diagenetikus is lehet.

Ennek ellenére a Dunántúli-középhegységben, tekintet nélkül a mintavételi 
helyek viszonylag nagy távolságára, az adatok belső egyezése nagyon jó, ami a 
mágnesezettseg egyidejű felvételére (jura) utal.

A Villányi-hegységben a mintavételi helyek távolsága lényegesen kisebb 
ugyan, mint a Dunántúli-középhegységben, viszont különböző szerkezeti egy
ségekben (pl. Wein, 1974) vannak, és az adatok belső egyezése dőléskorrekció 
után szintén kitűnő. A dőléskorrekció pozitív hatását bizonyítéknak tekintjük a 
mágnesezettség pikkelyeződés előtti korára (felső kréta előtti).
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111. táblázat — Table 111. — Таблица I I I .  

Paleomágneses mérési eredmények összefoglaló táblázata

1ST: az értékelhető önállóan orientált minták, illetve mintavételi helyek száma
D°, 1°: paleomágneses deklináció, ill. inklináció N 
k: pontossági paraméter (Fisher, 1953)
oc95 konfidenciasugár (Fisher, 1953)

N Number of the utilizable independently oriented samples, respectively sampling spots
D °, 1°: Paleomagnetic declination, respectively inclination
k: Accuracy parameter (Fisher, 1953)
0C9 5 : Confidence radius (Fisher, 1953)

N ; — число мест, в который образлы были самостоятельно ориентированы и пригодны для обработки  
D°, 1° — палеомагннтные деклинация и никлинация 
к — параметр точности (Fisher, 1953)
<*95 — радиус конфиденции (Fisher, 1953)

A Dunántúli-középhegységben mintacsoportonként határoztuk meg a föld
mágneses pólus koordinátáit és a jura pólust ezek középirányaként adjuk meg:

Ф =  53,2°, Я =  292,5°, k =  41,3, a95 = 10,6°

A Villányi-hegység felső jura — alsó kréta pólusát a négy értékelhető minta
csoport közepes deklináció-inklináció párjából számoltuk (a helykoordináták 
gyakorlatilag azonosak):

Ф =  75,8°, l  =  125,0°, zip =  10,5°, zlm =  14,0°

Stabil Európából és a Mediterrán övből is nagyon kevés jura eredmény is
meretes. Jól definiált viszont az afrikai jura pólus (pl. E. Márton and P. Márton, 
1978). Ezeket az általunk meghatározott pólusokkal együtt a 2. ábrán mutatjuk 
be.
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2. ábra. Paleomágneses pólusok. Távolság
ii tartó poláris vetület.

Jelmagyarázat:

Fig. 2. Paleopoles. Distance conserving polar projection

Legend: ^

Cross: spot of sampling (Transdanubian Middle Mountains and Villányi-mountains) 
D K  Transdanubian Middle mountains, Jurassic
A  Africa, Jurassic
Vi Vicentinian Alps, Jurassic
U Umbria, Jurassic
V  Villányi mountains, upper Jurassic, lower Cretacious
N  South-Germany, upper Jurassic
О Russian table, Cretacious or Upper Jurassic
Sz Slovakia, Permian
E Stable Europian pole of 240 ±  20 million years

Puc. 2. Палео магнитные полюсы. Полярная проекция с сохранением расстояний

О б о з н а ч е н и я :

Крестик -  место нахождения образца (Задунайское Среднегорье и горы Виллань) 
D K  — Заднайкое Среднегорье, юра
А — Африка, юра
Vi — Вицентские Альпы , юра
и — Умбрия, юра
V  — горы Виллань, верхняя юра-нижний мел
N — южная Германия, верхняя юра
О — Русская платформа, мел или верхняя юра
Sz — Словакия, пермь
Е — 240 ±  20 млн. летий стабильный европейский полюс

A Villányi-hegység pólusa a stabil európai meghatározásokhoz, a Dunán
túli-középhegységé az afrikaihoz és a Vicentini Alpokéhoz hasonló. [A Pó- 
síkságtól délre eső umbriai meghatározás jelentősen eltér az előzőektől, amelyet 
Wonders és Van den Berg (1976) a Pó-síkság alatti, jelenleg is aktív törési zóna 
hatásának tulajdonítanak].

A Délbaranyai Szigethegység másik tagjából a Mecsek-hegységből származó 
permi kőzetek eddigi paleomágneses vizsgálatának egyetlen értékelhető minta
csoportja (Krs, Kotasek, Jámbor, 1969) nem ad olyan közeli pólust a stabil 
európaihoz [240 ±  20 millió éves pólus (Irving, 1977)] és szlovákiai meghatáro
zásokhoz [Kassa, Spisska Nova Vés (Kotasek and Krs, 1965)] mint a Villányi- 
hegység pólusa a megfelelő stabil európaihoz, mégis a mecseki perm pólus stabil 
európai affinitása nyilvánvaló.
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Következtetések

A Dunántúli-közéj)hegységre és a Villányi-hegységre meghatározott paleo- 
irányok egymás közötti összehasonlítása azt mutatja, hogy előbbi az utóbbihoz 
képest az óramutató járásával ellentétes irányban kb. 70 fokot fordult el a vizsgált 
kőzetek keletkezése óta úgy, hogy közben a szélesség paleomágneses módszerrel 
észlelhető ’mértékben nem változott. Ez a megállapítás a mérési eredmények 
pusztán geometriai interpretációja és a Dunántúli-középhegység helyi forgás- 
tengely körüli elfordulását tételezi fel.

Miután a Dunántúli-közéj)hegység jura-pólusa az afrikaihoz, a Villányi- 
hegységé a stabil európaihoz hasonló, kézenfekvő feltételezni, hogy ezek nem vé
letlen egybeesések: a Dunántúli-közéjihegvség az afrikai lemez, a Villányi- 
hegység az eurázsiai lemez része lehetett.

A vizsgált kőzetek keletkezése óta eltelt időben a Villányi-hegység olyan 
mozgást végzett, amely stabil Európához való viszonyát nem változtatta meg 
paleomágnesesen észlelhető módon.

A Dunántúli-középhegység jura pólusának az afrikaitól való kis eltérése 
előbbinek stabil Európához képest még az afrikait is meghaladó mértékű óramu
tató irányával ellentétes forgását jelentheti, amely egy Afrikától független moz
gás indikációja lehet. Hasonló irányú és mértékű mozgást tételeznek fel a Vi- 
centini Alpokra (Van den Berg és Wonders, 1976).

Ha első közelítésben feltételezhető, hogy a Dunántúli-középhegység Afriká
hoz viszonyítva csak kis mozgásokat végzett, akkor helyzete stabil Európához 
képest a Pitman — Talwani (1972) modellel leírható. A Dunántúli-középhegység 
így megrajzolt helyzetváltoztatása (3. ábra) részben a bakonycsernyei alsó, ill. 
középső-felső jura irányeltérésében is tükröződik: alsó jura: D = 305,2° I = 56,5°, 
középső-felső jura: D =  324,8° I =  59,4°, azaz a deklináció eltérése a stabil 
európaitól már kisebb a középső-felső, mint az alsó jurában, ami megfelel a 
Ny-K-i mozgásnak.

3. ábra. A Dunántúli-középhegység feltételezett helyzetei az utolsó 180 millió évben. Az üres körök 
a Dunán túli-középhegység stabil Európához viszonyított helyzetét mutatják, a melléírt számmal

jelzett időben (millió év).

Fig. 3. Supposed position of the Transdanubian Middle Mountains in the last 180 million years. 
Blank circles how the position of the Transdanubian Middle Mountains as related to the stable 

Europe, in the time interval shown by the numbers attached (in million years).

Puc. 3. Предполагаемые положения в Задунайском Среднегорье в последние 180 млн. лет. 
Пустые кружки показывают положение Задунайского Среднегорья относительно стабиль

ной Европы, соответствующие моменты в млн. лет указаны.
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tóber 8 — 10. között tartott „Ionoszféra és Magnetoszféra Szeminárium” előadásait tartalmazza, 
összesen 20 cikket.

Annual Report 1976 Geophysical Observatory Tihany. Kiadja az Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zet. Szerkesztette: Szabó Zoltán, 1 — 66. oldal, sokszorosított kiadvány. Az anyagot összeállította 
Aczél Etelka, Nemes István, Hegymegi László és Tóth Péter közreműködésével. A szövegek 
nyelve: angol.

A kötet beosztása: Bevezetés: 5 — 6. old.; Mágneses mérési eredmények: 7 — 48. old.; Geomágne- 
ses aktivitási (K) indexek és mágneses karakterszámok (C): 49 — 52. old.; Whistler-észlelések: 
5 5 -6 6 . old.

T. G.
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