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Bevezetés
Korábbi paleomágneses eredmények É-Magyarország (a Középhegység és É-i előtere) kétfázisú
tektonikai mozgását jelezték a harmadkor folyamán.
Ezekre az eredményekre alapozva további paleo
mágneses vizsgálatokat végeztünk a harmadkori
mozgások által érintett terület behatárolása, illetve a
tektonikai események idejének megállapítása cél
jából.
Kutatásaink szervesen illeszkedtek a több évtizede
folyó rendszeres paleomágneses vizsgálatok soro
zatába, amelyek az ország különböző földtani egy
ségeiben fellelhető képződményekkel (kőzetekkel)
foglalkoztak.
A paleomágneses mérés elsődlegesen a földi mág
neses tér megismerésének az eszköze, hiszen a kő
zetek primer, a keletkezéssel egykorú mágnesezettsége a lokálisan ható egykori földmágneses tér irá
nyával párhuzamos. Ugyanakkor ez a mágnesezettség — miután a kőzethez képest rögzített — a tek
tonikai mozgások hatására irányváltozást szenved és
ily módon a mozgás indikátoraként használható. Az
elv alkalmazása kontinentális méretekben a konti
nensvándorlás elméletének igazolásához vezetett és
a később kifejlesztett globális tektonikai elmélet
egyik szilárd bázisát képezte.
A paleomágnesség regionális tektonikai felhasz
nálása, a paleomágneses irányt jellemző két szög
adat, a deklináció és az inklináció értelmezésén
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alapul. A deklináció (D°) a földtani egységnek a
tektonikai mozgások eredményeképpen előálló azimutális orientációját adja meg, az inklináció (7°)
viszont az eredeti — a tektonikai mozgások előtti
helyzetre vonatkozó — paleoszélesség indikátora.

A módszer
A paleomágneses vizsgálat három fő fázisból áll.
Az első a m intagyűjtés, ami földtani információszerzéssel kezdődik, terepbejárással folytatódik, és
mintavétellel záródik. Kizárólag helyben maradt,
üde és erre a vizsgálatra alkalmasnak ítélt kőzeteket
célszerű gyűjteni. A mágneses vagy naptájolással
irányított kőzetminták kivétele legtöbbször vízöblítéses magfúrással történik, de a kézipéldányos min
tázást is alkalmazzuk.
A második fázist a laboratóriumi vizsgálatok ké
pezik, amelyeken belül első a kőzet előkészítése, a
mérésekhez szükséges alkalmas méretű minták elő
állítása. A mérésekhez nagy érzékenységű magnetométerek és kétféle (váltóterű és termikus) lemág
nesező berendezés áll rendelkezésünkre. A mérési
eljárás az ún. lépésenkénti, inkrementális lemágnesezés, amelynek minden egyes mintát alávetünk a
mágnesezettség összetevőinek elkülönítése és azo
nosítása céljából. Termikus lemágnesezéskor a mág
neses ásványtani változásokat szuszceptibilitás-méréssel figyeljük. A mágnesezettséget hordozó ásvá
nyok azonosítását IRM (izotermikus remanens mág
nesezettség) analízissel, esetenként Curie-hőmérséklet méréssel végezzük. A mágneses szövet vizs
gálatára mágneses anizotrópia mérések szolgálnak.
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A harmadik fázis a vizsgálati anyag értelmezése,
amelynek első lépései a mágnesezettség primer
(kőzettel egyidős) komponensének azonosítása, az
általa reprezentált irány (D°,I°) és a statisztikai
paraméterek (а к pontosság és a 95%-os konfiden
ciasugár, a 95°) kiszámítása és a tektonikai korrek
ciók elvégzése. A további értelmezés során a mágne
ses adatok tér- és időbeli konzisztenciáját vizsgáljuk
és következtetéseket vonunk le az érintett területek
tektonikai mozgástörténetére vonatkozóan.
A k u ta tá s s o rá n n y e rt p a le o m á g n e s e s e r e d m é 
n y e k e t h a s z n o s a n e g é s z ítik ki a te rü le te n m á r k o r á b 
b a n le fo ly ta to tt, v a la m in t az e m u n k a k e re té b e n
e lv é g z e tt m ik ro te k to n ik a i m é ré s e k e re d m é n y e i. A
m ik ro te k to n ik a i m e g fig y e lé s e k a p a le o fe s z ü lts é g e k
m e g h a tá ro z á s á ra irá n y u ln a k é s e z e k v á lto z á s a iró l
ta n ú sk o d n a k [F o d o r L .] .

A tektonikai események időbeli rögzítése miatt
célszerűnek látszott bizonyos vulkáni (magmás)
szintek korának pontosítása, amelyre a K/Ar mód
szerű keltezés kínálkozott. Ezt előkészítendő, húsz
magmás képződményből készült vékonycsiszolatokra alapozott ásványtani vizsgálat, elsősorban a biotit
és az amfibol mennyiségének, állapotának és dúsíthatóságának megállapítására [DUNKL I.].
A címben megfogalmazott feladat megoldásához
mintegy 70 új mintavételi helyről gyűjtöttünk pa
leomágneses mintákat. Az új mintavételi helyeknek
30%-a az Északi-középhegység területére, 10%-a a
Dunakanyar környékére, további 10%-a Szlovénia,
a maradék 50% pedig Szlovákia területére esik. A
sikeres, tehát eredményt adó mintavételi helyek szá
ma az összesnek mintegy 60%-a, ami annak köszön
hető, hogy a mintavételt — a korábbiaktól eltérően,
amikor zömmel intruzív és effuzív magmás kő
zeteket vizsgáltunk — most üledékes kőzetekre kon
centráltuk, amelyek nagy százaléka, legalábbis a
vizsgált területen és korban, nem hordoz paleo
mágneses információt. Noha ezt már korábban is
tapasztaltuk, mégis kénytelenek voltunk az üledékes
kőzetekkel tovább kísérletezni, mert ha van eredeti
mágnesezettségük, akkor az jobban reprezentálja a
paleomágneses teret, mint a viszonylag rövid, eset
leg „pillanatnyi” mágnesezésnek kitett pl. vulkáni
kőzet. Egy másik előny, hogy az üledékes kőzetek
tektonikai helyzete gyakorlatilag minden esetben ki
mérhető a terepen, míg a magmás kőzetek esetén
ritkán, tehát a tektonikai korrekció az utóbbiaknál
problematikus lehet. Esetünkben a megoldást rész
ben regionális tektonikai megfontolással kerestük
(pl. a Mátra hegységben), részben mágneses anizo
trópia mérést alkalmaztunk a magmás test egykori
vízszintes helyzetének meghatározására.
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Eredmények

Az
I.táblázat az Északi-középhegységből és an
nak északi előteréből kapott új adatokat foglalja
össze. A megfelelő mintavételi helyek az 1. ábrán
azonosíthatók. Az 1. ábra azonban az összes, kö
zépső miocénnél idősebb harmadkorú mintavételi
helyet feltünteti és része annak a tanulmánynak,
amely összefoglalóan számol be az OTKA támo
gatással É-M agyarországon elért eredményekről.
Ezek lényege, hogy az adott terület az alsó miocén
ben egy korábbi nagyobb és későbbi kisebb Ny-i
irányú tektonikai rotációt szenvedett. Az első rotá
cióval egy É-i irányú mozgás is társult. A tektonikai
mozgások a fő andezitvulkánosság kezdetére befe
jeződtek [M ÁRTON, MÁRTON 1 9 9 6 ].
А II. táblázat a Szlovákiában és a Dunántúli
középhegység északi részén kapott új eredményeket
foglalja össze. A megfelelő mintavételi helyeket a
2. ábra mutatja. Ezek a vizsgálatok megmutatták,
hogy a nyugati tektonikai rotációk az összes érintett
területre jellemzőek, a Kis-Kárpátoktól kezdve a
Magyar Paleogén medence szlovákiai részén át, fel
egészen a Belső-kárpáti Paleogén medencéig [MÁR
TON E. et al. 1992].
А III. táblázat adatai Szlovéniából, a 3. ábrán
bejelölt mintavételi helyekről származnak. A meg
felelő képződményeket helvéti korúnak térképezték.
A tektonikai rotáció értelme itt is nyugati, mértéke
átlagban 40—50°. Ezt egyelőre csupán regisztráljuk,
az értelmezéshez további vizsgálatok szükségesek.

Konklúziók
A kettős tektonikai rotáció (mindkettő az óramu
tatójárásával ellentétes) több észak-pannon és belső
kárpáti tektonikai egységen kimutatható (Buda-,
Bükk-, Vepor- és Gömör-egységek). Valószínűsít
hető, hogy a mozgásban az összes belső-kárpáti
tektonikai egység részt vett.
Az első rotáció (kb. 50°) ottnangi korú, a második a
kárpáti-bádeni határnál fiatalabb, de idősebb, mint a
középső-bádeni. A mindkét, illetve csak a második
rotációban részt vevő magmás kőzetek K/Ar izotóp korai
lényegében nem különböznek (16,8—17,6 millió év).
A rotációk valószínűleg mindkét fázisban főként
mikrolem ez, illetve alárendelten lemezen belüli
blokkmozgások között oszlanak meg.
A feszültségtér valóságos iránya egyforma a felső
oligocénben (uralkodóan K—Ny-i irányú extenzió) és
kissé módosul a felső miocénben (KDK—NyÉNy-i
irányú extenzió) [MÁRTON, FODOR 1995].
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L táblázat. Paleomágneses adatok az Északi-középhegységből. N/Nq: hasznos minták száma/gyűjtött minták száma

1. ábra. Paleomágneses mintavételi helyek É-Magyarországon. A I. táblázatban szereplő paleomágneses mintavételi helyek a
számozás alapján azonosíthatók. Jelmagyarázat: 1—paleozoós kőzetek; 2—mezozoós kőzetek; 3—eocén-oligocén üledékes
kőzetek; 4—alsó miocén üledékes kőzetek; 5—felső eocén andezitek az É-i Mátrában, valamint miocén andezitek és tufák
másutt; 6—miocén riolitok, dácitok, tufák és ignimbritek; 7—kárpáti üledékek; 8—felső miocén és fiatalabb üledékek;
9—törésvonalak
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II.

táblázat. Paleomágneses adatok a Dunántúli-középhegység É-i részéből és Szlovákiából

2. ábra. Paleomágneses mintavételi helyek Szlovákiában (vö. II. táblázat)
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* poszt-tektonikus, ősi mágnesezettség
III. táblázat. Paleomágneses adatok Szlovéniából az ausztro-alpi tektonosztratigráfiai egységből, a Periadriai vonaltól É-ra

3. ábra. Paleomágneses mintavételi helyek Szlovéniában (vö. III. táblázat). Jelmagyarázat: 1—miocén-kvarter üledékes
kőzetek; 2— oligocén-kvarter üledékes kőzetek-!-andezitek; 3— periadriai zóna; 4— perm-triász granitoidok; 5— paleogén
tonalitok; 6— Keleti Alpok; 7— Déli Alpok és Dinaridák; 8— fő törésvonalak

Magyar Geofizika 36. évf. különszám

17

HIVATKOZÁSOK
E., MÁRTON P. 1996: Large scale rota
tions in North Hungary during the Neogene as
indicated by palaeomagnetic data. In: MORRIS
A., T a r l in g D. H. (Eds) Palaeomagnetism and
Tectonics of the Mediterranean Region. Geologi
cal Society Special Publications 105, 153-173
MÁRTON E., FODOR L. 1995: Combination of
paleomagnetic and stress data — a case study from
Nort Hungary. Tectonophysics 242, 99-114
Márton

18

KOVAŐ M . , KRÁL J. , MÁRTON

E ., PLASIENKA D .,
U h e r P. 1994: Alpine uplift history of the Central
Western Carpathians: geochronological, paleo
magnetic, sedimentary and structural data.
Geologica Carpathica 45/2, 83-96
MÁRTON E., PAG AC P., TÚNYI I. 1992: Paleomag
netic investigations on late Cretaceous-Cenozoic
sediments from the NW part of the Pannonian
Basin. Geologica Carpathica 43/6, 363-368

Magyar Geofizika 36. évf. különszám

