DK-Magyarország gravitációs és földmágneses
anomáliáinak értelmezése1
KOVÁCSVÖLGYI SÁNDOR2

DK-Magyarország regionális gravitációs és földmágneses anomáliái mélyszerkezeti hatást
mutatnak. A medencehatással korrigált gravitációs anomáliák hatói az alsó kéreg és a köpeny
mélyreflexiós szelvények alapján megismert kiemelkedései. A regionális mágneses anomáliák hatói
az alsókéreg olyan kiemelt helyzetű részei, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a magnetit
Curie-pontját.
S. K o v á c s v ö l g y i : Interpretation of gravity and magnetic anomalies is SE Hungary
Regional gravity and magnetic anomalies observed in SE Hungary show deep structural effect.
Bodies causing the anomalies o f the stripped gravity map are the elevations o f the lower crust and
mantle identified on the basis o f deep reflection profiles. Bodies causing regional magnetic
anomalies are elevated parts of the lower crust; their temperature does not exceed the Curie point
o f the magnetit.

Bevezetés
A Békési medence geofizikai sajátosságai már
régóta magukra vonták a kutatók figyelmét. A mély
medenceként ismert terület (7. ábra) ugyanis mar

1.
ábra. D K -M agyarország pretercier medencealjzatának
m élységtérképe [K il ÉNYI,Sefara után]. 1— EOV koordináták
km-ben; 2 — szeizm ikus m élyreflexiós szelvény nyomvonala;
3 — gravitációs és földm ágneses hatószámítás szelvényének
nyom vonala. A z izovonalak szám ozása km-ben
Fig. 1. Depth to the pre-tertiary basem ent in SE Hungary
[after KlLÉNYl and S efa r a ]. 1— coordinates in km; 2 — deep
reflection profile; 3 — profile o f gravity and magnetic
m odelling. Isopach lines in km

1 Beérkezett: 1995. november 14-én
2 Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, H-l 145 Budapest, Kolumbusz u.
17-23.
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káns gravitációs maximum (2. ábra), jóllehet a fel
színtől 4—6 km mélységig települő alacsonyabb sű
rűségű fiatal üledékes kőzetek nyilván ezzel ellenté
tes irányú hatást gyakorolnak a gravitációs térre. A

2. ábra. DK-Magyarország Bouguer anomáliatérképe.
1—EOV koordináták km-ben; 2—szeizmikus mélyreflexiós
szelvény nyomvonala; 3—gravitációs és földmágneses
hatószámítás szelvényének nyomvonala. Az izovonalak
számozása mGal-ban
Fig. 2. Bouguer anomaly map in SE Hungary. 1—coordinates
in km; 2—deep reflection profile; 3—profile of gravity and
magnetic modelling. Isolines in mGal

gravitációs maximumot mágneses maximum is kísé
ri (3. ábra), bár az anomáliák nem fedik egymást
pontosan.
POSGAY et al. 1992-ben a PGT-1 mélyreflexiós
szelvényt vizsgálva a kérdéses területen kéreg-kö
peny kiemelkedést mutattak ki. NEMESI és STOMFAI
[1993] hatószámításokkal bizonyították, hogy a fel
színi gravitációs és földmágneses anomáliák össze
függhetnek a kiemelt helyzetű mélyszerkezeti ele
mekkel, de a modellparaméterek megválasztásakor
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3. ábra. A mágneses térerősség függőleges komponensének
anomáliatérképe DK-Magyarországon. 1—EOV koordináták
km-ben; 2—szeizmikus mélyreflexiós szelvény nyomvonala;
3—gravitációs és földmágneses hatószámítás szelvényének
nyomvonala. Az izovonalak számozása nT-ban
Fig. 3. Map of vertical magnetic component in SE Hungary.
1—coordinates in km; 2—deep reflection profile; 3—profile
of gravity and magnetic modelling. Isolines in nT

kevés valós adatra támaszkodhattak. Valós mélység
adatokat a PGT-1 mély reflexiós szelvény mélység
transzformált változata alapján kaptunk [POSGAY et
al.1994]. Az itt kimutatott alsó kéreg—felső kéreg,
valamint kéreg—köpeny határfelületekkel és az e
határokon az irodalom szerint feltételezhető sűrűség
változásokkal parametrizált modell számított gravi
tációs anomáliái megfeleltek a mért, üledékhatással
korrigált anomáliáknak [KOVÁCSVÖLGYI 1994].
Ugyanitt a Békési medence mágneses anomáliáira
nézve azt feltételeztük, hogy azokat az alsó kéreg
olyan kiemelt helyzetű része okozza, ahol a hőmér
séklet már alacsonyabb a magnetit Curie-pontjánál.
GROW et al. [1994] értelmezésében az alsó ké
reg—felső kéreg határ 15 km mélységben haladó
vízszintes, a gravitációs maximumot részint a kö
peny kiemelkedése, részint az alsó és a felső kéreg
ben feltételezett horizontális sűrűség inhomogenitá
sok magyarázzák.
A témában megjelent, említett publikációk óta
elkészült a haránt irányú PGT-4 mély reflexiós szel
vény feldolgozása is. Az újabb adatok lehetővé te
szik, hogy a PGT-1 szelvényen tapasztaltakat haránt
irányban is ellenőrizzük, és egyben elkészítsük egy,
a Békési medence határait jelentősen meghaladó te
rület értelmezését. A munka az OTKA 1875 és 7388
sz. témák keretében készült.

Az alkalmazott eljárások
A medenceüledékek hatásának eltávolítása
Jóllehet a Békési medence gravitációs maximu
mának mélyszerkezeti vonatkozásaira éppen az hívta
fel a figyelmet, hogy azt a medence legmélyebb
részén mutatták ki, nyilvánvaló, hogy a felszín és a
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medencealjzat között települő több kilométer vastag,
viszonylag alacsony sűrűségű üledék befolyásolja a
mért gravitációs teret. Tekintetbe véve a medence
bonyolult háromdimenziós szerkezetét, valamint a
mélységgel változó sűrűségviszonyokat, a mélyszer
kezettel kapcsolatos gravitációs hatószámításokat
csak a medence hatásától megtisztított mérési anya
gon érdemes végezni. Emellett egy ilyen térkép, ha
csupán minőségileg is, de mindenképpen síkban mu
tatja azokat a jelenségeket, melyeket a hatószámítá
sok folyamán csupán vonal mentén vizsgálunk. Az
eljárás sok hasonlatosságot mutat a topográfiai hatás
korrekciójához, azzal a különbséggel, hogy ez eset
ben nem a méréspont környezete domborzati viszo
nyainak, hanem a medencealjzat domborzati viszo
nyainak gravitációs hatását vesszük korrekcióba.
A medence geometriai modelljét a pretercier aljzat
mélységtérképének [KlLÉNYI, SEFARA 1989]
2x2 km-es sűrűségű digitalizálása útján kaptuk
(1. ábra). A digitalizálás folyamán e négyzetek átlag
mélységét határoztuk meg, majd számítógépre vittük
a kiolvasott adatokat.
A sűrűségmodellt SZABÓ és POLCZ [1993], vala
mint SZABÓ ésPÁNCSICS [1994] vizsgálati eredmé
nyei alapján alakítottuk ki. Összehasonlításképpen
az alábbi táblázatban közlünk két más, a Kárpát-me
dencére vonatkozó és a közelmúltban publikált sűrű
ség—települési mélység összefüggést is.

A BlELEK-féle modellt alkalmazta PAPP és KAL
MÁR [1995] is, az egész Pannon-medencére vonat
kozó vizsgálatban.
A táblázat adatai szerint a három sűrűségfüggvény
egymáshoz igen közeli, a legnagyobb intervallumon
belüli különbség sem éri el a 150 kg/m3-t. Tekintetbe
véve, hogy a sűrűségfüggvény bizonytalanságai ese
tünkben végső soron az alsó kéreg, illetve a köpeny
sűrűségének meghatározását fogják csak befolyásol
ni, a tapasztalt bizonytalanság elhanyagolható.
Az előző cikkünkben ismertetetthez képest [KO
VÁCSVÖLGYI 1994] a medence hatás számítására új
eljárást fejlesztettünk ki, mivel a tömegfonalas mód
szer sekélyebb medencerészekre már nem elég pon
tos. Az új eljárásban a 2X2 km alapú, 0 —4 km
magasságú hasábok gravitációs hatását táblázat tar
talmazza az adott sűrűségfüggvény mellett, és a szá
mítások által igényelt távolságolo*a. A program a
rácspontok 20x20 hasábnyi környezetével számol,
összeadva a konkrét mélységekhez, illetve távolsá
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gokhoz tartozó, a táblázatból kikeresett hatásokat. A
4 kilométernél mélyebb medencerészek hatását to
vábbra is tömegfonalas módszerrel számoltuk. A két
számított hatást összeadtuk, majd az eredeti anomá
lia értékeket a számított medencehatással korrigál
tuk. A korrigált gravitációs anomália térképet a
4. ábra mutatja.
Az új eljárás további előnye, hogy abszolút értékű
eredményeket szolgáltat, szemben a korábbi mód
szer egy bizonyos mélységszintre vonatkoztatott re
latív eredményeivel.

4.
ábra. DK-Magyarország medencehatással korrigált
gravitációs anomáliatérképe. 1—EOV koordináták km-ben;
2—szeizmikus mélyreflexiós szelvény nyomvonala;
3—gravitációs és földmágneses hatószámítás szelvényének
nyomvonala. Az izovonalak számozása mGal-ban
Fig. 4. Stripped gravity map in SE Hungary. 1—coordinates
in km; 2—deep reflection profile; 3—profile of gravity and
magnetic modelling. Isolines in mGal

Gravitációs hatószámítás
A gravitációs hatószámításokhoz az Interpex cég
Magix XL programját használtuk, mind a medence
hatást számító program táblázatának kitöltéséhez (ld.
fent), mind a mélyszerkezet gravitációs hatásának
számítása folyamán.
A gyártó által 2.75D-ként jellem zett program a
hatók bizonyos megszorítása mellett 3-D modellszá
mításokat végez. E megszorítások:
— a számítás egy szelvényre készül,
— a ható vízszintesen fekvő, sokszög alapú ha
sáb,
— a ható csapásiránya legfeljebb 30 fokkal térhet
el a szelvényre merőleges iránytól,
— bonyolultabb ható több, a fenti feltételeknek
megfelelő hasáb együtteseként állítható elő, de
ezek természetesen nem érhetnek egymásba.

Mágneses hatószámítás
A mágneses hatószámításokhoz használt 2.5D
programot STOMFAI fejlesztette ki. A program a Talwani eljáráson alapul. Megszorítások:
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— a ható(k) vízszintesen fekvő, sokszög alapú
hasáb(ok),
— a szelvény a ható csapására merőlegesen, an
nak közepén fut,
— a program remanens mágnesezettséget nem
vesz figyelembe (jelen esetben ez nem tényle
ges megszorítás, hiszen erről nem rendelke
zünk információval).

Eredmények
Napjainkban is felmerül a kérdés, hogy a gravitá
ciós és/vagy mágneses inverz feladat elvileg egyér
telműen megoldható-e vagy sem. Az mindenesetre
világos, hogy a gyakorlati alkalmazásokban, amikor
a mérési eredményeket hiba terheli, és a képződmé
nyek tényleges fizikai paramétereiről igen kevés in
formáció áll rendelkezésre, egy-egy anomáliához
sokféle hatókonstrukció rendelhető, melyek mind
egyike többé-kevésbé reprodukálja a mért teret. En
nek megfelelően eleve nem tűztük ki célul valamiféle
egyedül lehetséges értelmezés kialakítását, ehelyett
továbbra is azt kívántuk vizsgálni, hogy a szeizmikus
adatok alapján kimutatott, tehát bizonyítottan létező
mélyszerkezeti határfelületekhez irodalmi paramé
terváltozásokat rendelve leírhatók-e a vizsgált terek,
azaz megadható-e a szeizmikus, gravitációs és mág
neses adatok két egymást keresztező szelvényen egy
ségesített értelmezése.
A PGT-4 szelvényen kimutatott reflexiók alapján
az alsó kéreg—felső kéreg határt egyértelműen sike
rült azonosítani. Ez a szint a PGT-1 szelvény met
széspontjában körülbelül 2 km-rel mélyebben van,
mint azt a PGT-1 szelvény értelmezésekor feltételez
tük, ezért a PGT-1 szelvényre is új hatószámításokat
végeztünk, a módosított modellnek megfelelően. Az
új számítás eredményeit az 5. ábrán láthatjuk.
Összevetve a korábbi értelmezéssel [KOVÁCSVÖL
GYI 1994] megállapítható, hogy az új modell némi
leg más fizikai paraméterekkel ugyanúgy képes leír
ni a tapasztalt tereket, mint az eredeti. Tehát a me
dencehatástól mentes gravitációs anomália hatójá
nak a szeizmikus mérésekből megismert mélyszer
kezeti elemek (alsó kéreg, köpeny) kiemelkedése
tekinthető, míg a regionális mágneses anomália ha
tója az alsó kéreg azon kiemelt helyzetű része, amely
a magnetit Curie-pontjának megfelelő hőmérsékletű
szint (16 km) fölé nyúlik. Az alsó kéreg—felső kéreg
határ szintjének megváltoztatása azt eredményezte,
hogy az alsó kéreg képződményeket a korábbi
200 kg/m3 helyett 300 kg/m3 többletsűrűséggel kel
lett figyelembe vennünk, míg a mágneses ható szuszceptibilitása 1600* Ю*6 Sí egységről 3000x1O'6 Sí
egységre változott. A 300 kg/m3 többletsűrűség az
irodalmi átlagnak felel meg, míg a korábbi 200 kg/m3
az irodalmi minimumot jelentette. A mágneses ható
szuszceptibilitásának mindkét értéke megfelel az al
só kérget felépítő bázikus képződmények szuszcep
tibilitásának.
Az 5. ábrán látható gravitációs hatószámítás ered
ménye a 120— 130 km intervallumon tér el jelentő
sen a korrigált mért értékektől, ennek oka az, hogy a
vizsgált szelvényszakaszon kívüli terület mélyszer
kezetéről síkbeli információ nem áll rendelkezésünk
re, így a vizsgált határfelületek helyzetét csak tág
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5. ábra. Gravitációs és mágneses hatószámítások eredményei
a PGT-1 szelvény DK-magyarországi részén. 1—felső kéreg;
2—alsó kéreg (sűrűségtöbblet 300 kg/m3); 3—köpeny
(sűrűségtöbblet 600 kg/m3); 4—mágneses ható az alsó kéreg
felső részében (szuszceptibilitás 3000*10^ Sí egység);
5—mért, korrigált gravitációs anomália; 6—számított
gravitációs anomalia; 7—mért mágneses anomália;
8—számított mágneses anomália
Fig. 5. Results of gravity and magnetic modelling along the
SE section of deep reflection profile PGT-1. 1—upper crust;
2—lower crust (excess density is 300 kg/m3); 3—mantle
(excess density is 600 kg/m3); 4—magnetic body within the
upper part of the lower crust (susceptibility is 3000* КУ6 SI
unit); 5—measured and corrected gravity values;
6—calculated gravity values; 7—measured magnetic values;
8— calculated magnetic values

hibahatárok között becsülhettük. Hasonló okból
romlik az egyezés a másik szelvény végen is.
A mért és számított mágneses terek a 140—
155 km szakaszon különülnek el látszólag jelentősen
egymástól, az eltérés azonban sehol sem haladja meg
a 30 nT-t. Tekintetbe véve, hogy az eltérés szabályos
negatív-pozitív anomáliapárt mutat, hatója feltehető
en a vizsgált regionális hatáshoz képest lasebb, helyi
objektum. Ennek tere az értelmezett regionális ható
terére szuperponálódik.
Ugyanezen fizikai paramétereket a PGT-4 mély
szeizmikus szelvényből megismert határfeleületekre
alkalmazva a 6. ábrán látható eredményeket kapjuk.
A gravitációs modell tere 85 km-nél kezd el jelentő
sen különbözni a mért tértől, ennek oka itt is az, hogy
a szelvényen túlról nincsenek információink. A szel
vény közepén (35—50 km) tapasztalható, maximáli
san mintegy 8 mGal eltérés ténylegesen a modell
hibáját tülaözi. Feltehető, hogy a szeizmikus szelvé
nyen 40 km-nél kimutatott alsó kéreg, illetve köpeny
bemélyedés a szelvény nyomvonalától eltávolodva
horizontálisan és/vagy vertikálisan jelentősebb mé
retű, tehát az alapértelmezés (hogy tudniillik a gra
vitációs anomáliákat az alsó kéreg és a köpeny dom-
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6. ábra. Gravitációs és mágneses hatószámítások eredményei
a PGT-4 szelvény mentén. 1—felső kéreg; 2—alsó kéreg
(sűrűségtöbblet 300 kg/m3); 3—köpeny (sűrűségtöbblet
600 kg/m3); 4—mágneses ható az alsó kéreg felső részében
(szuszceptibilitás 3000* 10-6 Sí egység); 5— mért, korrigált
gravitációs anomália; 6—számított gravitációs anomália;
7—mért mágneses anomália; 8—számított mágneses anomália
Fig. 6. Results of gravity and magnetic modelling along the
deep reflection profile PGT-4. 1—upper crust; 2—lower crust
(excess density is 300 kg/m3); 3—mantle (excess density is
600 kg/m3); 4—magnetic body within the upper part of the
lower crust (susceptibility is ЗОООхЮ"6 SI unit); 5—measured
and corrected gravity values; 6—calculated gravity values;
borzati
viszonyai
határozzák
meg) feladása
sem
7—measured
magnetic
values; 8—calculated
magneticittvalues

indokolt.
A mágneses hatószámítás eredményeként kapott
görbe 20 nT maximális eltérést mutat a mért értékek
től. Kisebb-nagyobb zajszerű eltérések a szelvény
teljes hosszában kimutathatók. A szeizmikus méré
sek által kimutatott magmás benyomulások mágne
ses anomáliát nem okoznak.

Összefoglalás
A PGT-1 és PGT-4 szelvények környezetében a
medencehatással korrigált gravitációs, valamint a
földmágneses anomáliák a szeizmikus adatok alap
ján kimutatott mélyszerkezeti határfelületeknek
megfelelően, és egységesen értelmezhetők. A gravi
tációs anomáliákat az alsó kéreg, illetve a köpeny
domborzati viszonyai önmagukban is megfelelően
magyarázzák. Ehhez a köpeny anyagának 600 kg/m3,
az alsó kéreg képződményeinek 300 kg/m3 sűrűség
többlettel kell rendelkeznie a felső kéreg sűrűségé
hez képest. Mindkét paraméter megfelel az irodalmi
átlagnak. A regionális mágneses anomáliák hatói az
alsó kéreg olyan kiemelt helyzetű részeivel azonosít
hatók, ahol a hőmérséklet már alacsonyabb a magnetit Curie-pontjánál.
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MEGJELENT

KÁZMÉR Miklós: Angol-magyar geológiai szótár
(Eötvös Kiadó, XVII + 420 oldal, vászonkötésben)
A szótár a hazai irodalomban elsőként kísérli meg a geológia és a határos tudományterületek
terminológiájának teljességre törekvő bemutatását. A kötet több mint 17 000 angol szó és
szókapcsolat magyar megfelelőjét tartalmazza. A szótárhoz magyar—angol mutató csatlako
zik.
Tartalmazza a geológia valamennyi — elméleti és alkalmazott — részterületének (ásvány
kőzettan, geokémia, földtan, őslénytan, rétegtan, szedimentológia, történeti földtan, tektonika,
alkalmazott földtan, teleptan, mémökgeológia) szakszókincsét, valamint a geofizika, hidrogeológia és geomorfológia terminológiáját. Kitér a geológiával határos tudományterületek (kémia,
fizika, állattan, növénytan, kristálytan, geográfia, térképészet stb.) szavaira is.
Feldolgozza a leggyorsabban fejlődő új tudományterületek, így pl. a szekvencia sztratigráfia
szókincsét is. Tartalmazza a szakirodalom olvasásához szükséges — nem feltétlenül geológiai
— szavak megfelelőit is (pl. laboratóriumi eszközök neve, a terepmunka eszközei, matematikai
és műszaki szavak, mélyfúrási, bányászati terminológia stb.).
A kötet szeptembertől kapható az ELTE Hallgatói Boltjában (Budapest, VIII., Rákóczi út 5.,
a kapu alatt.
Nyitva hétfőtől péntekig 10-17 óráig.)
M egrendelhető a kiadótól: Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.1. em. 3.
Telefon: 266-9206
Fax:
266-9833/30-95.
M agánszemélyeknek utánvéttel szállítanak, intézmények átutalással is fizethetnek.
A postaköltséget felszámítják.
Ára kb. 1500 Ft.
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