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A mesterséges holdak mágneses méréseiből levezetett mágneses anomália térképek meghatározása jelentős 
fejlődésen ment keresztül az utóbbi negyven évben. A fejlődést néhány, a szakirodalomban megjelent jellegzetes 
példa illusztrálja.

K. Kis, G. W ittmann: Forty years development of the magnetic anomaly maps derived from the 
measurements of satellites

The magnetic anomaly maps derived from the measurements of satellites have been significantly developed in 
the last forty years. This development is illustrated by some characteristic results of the last forty years.

1. Bevezetés
A mesterséges holdakon, űrszondákon rendszerint 

magnetométereket is elhelyeznek. Ezek a magneto- 
méterek (a Föld körül keringő mesterséges holdak eseté
ben) a Föld mágneses terének különböző tartományokból 
származó összetevőit, míg az űrszondák esetében a boly
góközi, illetve a Naprendszer bolygóinak és néhány eset
ben a bolygók holdjainak mágneses terét mérik meg. A 
mesterséges holdak mágneses mérései nagy mennyiségű 
adatot szolgáltatnak a Föld mágneses teréről. Ezek az 
adatok lehetővé teszik a kontinentális méretű, regionális 
anomália térképek levezetését és a kisebb kiterjedésű 
földtani szerkezetek által okozott mágneses anomáliák 
kvantitatív értelmezését. Jelen áttekintésben azoknak a 
méréseknek a fejlődését kívánjuk összefoglalni, amelyek 
a litoszférából származó mágneses anomáliák meghatáro
zását tűzték ki célul.

A Föld körüli pályára állított mesterséges holdak 
magnetométere által mért, az r helytől és a t időtől függő 
T(r,t) mágneses teret a

T(r,t) = Tíö(r,t) + A(r)+ D(r,t)+ e(r,t)

összefüggés írja le, ahol T{ö(r,t) a földmagból eredő 
mágneses teret; A(r) a litoszférából származó mágneses 
teret; D(r,t) az ionoszferikus és a magnetoszferikus, 
továbbá az indukció következtében létrejövő mágneses 
teret; míg e(r,t) a mágneses mérések hibáját jelenti.

A mesterséges holdak méréseiből meghatározott regi
onális mágneses anomáliák nagy hullámhossza arra utal, 
hogy az anomáliák forrása nagyobb mélységben talál
ható, valamint a mágneses anomáliákat létrehozó kőzet
együttesnek relatíve nagyobb mágnesezettséget is kell 
tulajdonítani, mivel az anomáliák a Föld felszínétől 
többszáz kilométer magasságban is kimutathatók. A 
mágneses anomáliák feldolgozása során különbséget kell
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tenni a földkéreg és a mágneses földkéreg között. Ezt a 
kérdést Wasilewski et al. [1979] és Wasilewski, 
Mayhew [1992] vizsgálta meg. A Mohorovicié-féle 
diszkontinuitás egy szeizmikusán jól definiált felület. A 
Moho nemcsak a rugalmas hullámok terjedési sebessé
gének megváltozását jelenti, hanem a földkéreg és a 
földköpeny közötti anyagi (kőzet) felépítésben is jelen
tős különbséget határoz meg. A mágneses anomáliák 
kialakításában a kőzetek remanens és indukált mágnese- 
zettsége játszik szerepet. Ezért merült fel az a kérdés, 
hogy a szeizmikusán jól detektált Mohorovicié-féle 
diszkontinuitás vajon egyben a mágneses hatók legna
gyobb mélysége is? A litoszféra kőzetei közül azok 
játszanak jelentős szerepet a mágneses anomáliák kiala
kításában, amelyek összetételüktől függően és mérték
ben titanomagnetiteket, titanomaghemiteket, hemo- 
ilmeniteket és vasszulfidokat is tartalmaznak. Ezeknek 
az ásványoknak Curie-, illetve Néel-hőmérséklete: 
578 °C, 350 °C, 680-710 °C, 320 °C [Piper 1987]. Az 
ultrabázisos szerpentinesedett plutonikus kőzetekben 
előforduló Fe-Ni-Co-Cu ötvözetek Curie-hőmérseklete 
620-1100 °C [Piper 1987]. Wasilewski és Mayhew  
[1992] közel 400, a Föld különböző helyeiről származó 
xenolit mintát vizsgált meg. A vizsgálatok célja annak 
az eldöntése volt, hogy a köpeny kőzetei közül melyek 
járulhatnak hozzá a mágneses anomáliák kialakításához. 
Megállapításuk szerint jelentősebb szerephez a mafikus 
granulitok jutnak. A nagyobb hőáram-sűrűségű 
területeken — amennyiben a mafikus granulitok is jelen 
vannak a köpeny felső részében — a kőzetek Curie- 
hőmérsékletüket rendszerint már a kéregben elérik. így a 
mágneses anomáliák kialakításában nem játszanak 
szerepet. A kisebb hőáramsűrűségű idős kratonok 
területén a Curie-hőmérséklet a köpeny felső részében 
található, így a köpeny felső részének kőzetei is 
hozzájárulhatnak a mágneses anomáliák létrejöttéhez.

A mesterséges holdakra telepített magnetométerektől 
függően a mérések kiterjedhetnek a totális mágneses tér 
regisztrálására (skalármagnetométerek esetében) és a 
mágneses tér három komponensének észlelésére (vektor- 
magnetométerek esetében). Az 1. táblázat tartalmazza a
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földi mágneses tér mérése céljából pályára állított mes- említett célra a közel poláris pályára bocsátott mestersé- 
terséges holdak néhány jellemző adatát. A táblázatba ges holdak alkalmasak, 
foglalt adatok áttekintéséből megállapítható, hogy a fent

7. táblázat. A mesterséges holdak néhány pályaadata és magnetométere 

Table 7. Some parameters of the satellites’ orbit and their magnetometers

A Magsat mesterséges holdat a korábbi holdak: az 
OGO-2, OGO-4 és OGO-6 (Orbiting Geophysical 
Observatory) működésének tapasztalatai alapján fejlesz
tették ki. A mesterséges hold tervezését és kivitelezését a 
John Hopkins Applied Physics Laboratory végezte el. A 
NASA által napszinkron pályára bocsátott mesterséges 
hold 1979. október 30-tól 1980. június 11-ig működött. A 
pálya inklinációja 96,76° volt. A Magsat holdat a Ball 
Brothers and Varian Associates által tervezett és gyártott, a 
totális mágneses tér mérésére alkalmas cézium

magnetométerrel és a Goddard Space Flight Centerben 
készített, a mágneses tér három komponensének mérésére 
szolgáló fluxgate magnetométerrel szerelték fel. A 
magnetométerek érzékelőit a hold zavaró hatását csökken
tendő, egy attól 6 méterre kinyúló karon helyezték el 
[Langel et al. 1982а].

A közel húsz évvel később Föld körüli pályára állított 
mesterséges holdak, az Orsted és a CHAMP (CHAllenging 
Minisatellite Payload) már érzékenyebb magneto- 
méterekkel rendelkeztek.

7. ábra. A Magsat méréseiből levezetett iniciális skaláris mágneses anomália térkép [Langel et al. 1982b] 
Fig. 1. Magsat scalar anomaly map [Langel et al. 1982b]
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Az Orsted nevű dán mesterséges holdat 1999. február 23-án 
bocsátották Föld körüli pályára. A keringési magasság 649 és 
865 km között volt a felbocsátás után. Az Orsted holdat a Tech
nical University of Denmarkon kifejlesztett és készített, a mág
neses tér három komponensének mérésére alkalmas fluxgate 
magnetométerrel, amelynek mérési pontossága 0,5 nT; és a 
Laboratorie d ’Electronique de Technologie et ^Instrumen
tation (Grenoble) által gyártott Overhauser magnetométerrel

látták el, amelynek szintén 0,5 nT a mérési pontossága.
A CHAMP német mesterséges hold magnetométereit 

szintén az előbb említett intézményekben készítettek el és 
mérési pontosságuk is megegyezik az előzőekkel. A 
CHAMP mesterséges holdat 2000. július 15-én 87,3° inkli- 
nációjú, napszinkron pályára állították, amelynek az átlagos 
magassága 454 km. A hold tervezett működési ideje 5 év.

2. ábra. A Magsat méréseiből levezetett totális mágneses anomália térkép és az azonosított földtani szerkezetek [Frey 1982]. 
Jelmagyarázat: Csendes-óceán délnyugati medencéje (SW), Kanadai-medence (CB), Bellinghausen abisszikus síkság (BE), Argentínai- 

medence (AR), Mexikói-öböl (GM), Hatteras abisszikus síkság (H), Sohm abisszikus síkság (S), Labrador-tenger (LS), Baffin- 
öböl (BB), Weddell abisszikus síkság (W), Fokföldi-medence (CA), Enderby abisszikus síkság (E), Madagaszkári-medence (MA), 
Szomáli abisszikus síkság (SO), Arab-tenger (AS), Wilkes abisszikus síkság (WI), Ausztrál-öböl (AB), Melanéziai-medence (ME), 

Kelet-Marianna-medence (EM), Ohotszki-tenger (OK), Bering-Aleuti abisszikus síkság (BG), Chatam-hátság (CT), Falkland- 
hátság (F), Santos-plató (SP), Rio Grande-hátság (RG), Jan Mayen-hátság (JM), Walvis-hátság (WR), Maud-hátság (MR), Agulhas- 

plató (A), Mozambik-plató (M), Kergulen-plató (KR), Broken-hátság (BR), Tasmán-plató (TS), Howe-Norfolk-hátság (LH), Campbell- 
plató (CP), Shatsky-hátság (SR), Tonga-árok (TT), Kermadec-árok (KT), Aleuti-árok (AT), Közép-amerikai-árok (MD), Amirante- 

árok (AM), Diamantina-árok (DT), Jáva-árok (JT), Izu-árok (I), Japán-Kurili-árok (JT), Fülöp-árok (FT), Új-Guinea (NG), Új- 
Hebridák-árok (NH), Bear/Slave (B), Churchill (CH), Superior (Su), Guayanai pajzs (Gu), Guapore kraton (GC), Dél-Grönland (SG), 

Balti pajzs (BS), Észak-Európai tábla (ЕЕ), Ukrán-Voronyezs masszívum (KK), Cseh masszívum (ВО), Mauritániái kraton (MT), 
Nyugat-afrikai kraton (WA), Libériái kraton (SA), Tanganyikai pajzs (T), Szaúd-arábiai pajzs (SA), Orosz tábla (RP), Szibériai 

tábla (SP), Anabar pajzs (AN), Aldan pajzs (AL), Kolima masszívum (K), Dharwar kraton (Dh), Pilbara blokk (P), Yilgam blokk (Y), 
Musgrave blokk (MU), Gawler blokk (G), Isu-hegység (IS), Alberta-medence (AL), Michigan-medence (MC), Nyugat-texasi- 

medence (WT), Amazon-völgy (AZ), Benue-árok (BN), Kongói-medence (C), Kalahári-medence (KL), Karoo-medence (KA), Nyugat- 
szibériai-medence (WS), Dzungarin-medence (DZ), Tarim-medence (TA), Szecsuani-medence (SZ), Moma-Zyryanka-medence (MZ),

Eromanga-medence (ER), Kentuky (KY), Bangui (BI), Himalája (H)
Fig. 2. Initial Magsat scalar magnetic anomaly map and the identificated geological features [Frey 1982]

2. A Magsat méréseiből levezetett globális 
mágneses anomália térképek

Az első globális skaláris mágneses anomália térképet a 
Magsat mérési adatai alapján Langel et al. [1982b] pub

likálta. Az adatok feldolgozása során azokat az adatokat 
használták fel, amelyekre vonatkozó Kp-index (planetáris 
aktivitási index) értéke < 2+. Az adatokat a földi mágneses 
teret leíró, Gauss-féle sorfejtés (n= 13-ig terjedő) együtt
hatóiból meghatározott totális tér értékeihez viszonyítot
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ták [Langel, Estes 1982]. Az így meghatározott anomá
liákat a Föld külső mágneses terét közelítőleg leíró poten
ciálból meghatározott totális tér értékeivel korrigálták. Az 
eljárás összefoglalása megtalálható Langel és Sweeney 
[1971] tanulmányában. Az alkalmazott eljárás alkalmas
nak bizonyult a ± 50° szélességtartományba eső mágneses 
skaláris anomália térkép meghatározására (7. ábra). En
nek az anomália térképnek, illetve továbbfejlesztett válto
zatának mind kvalitatív, mind kvantitatív értelmezését 
elvégezték. A levezetett totális mágneses anomália térkép

jól megegyezett a korábbi, felszíni és légi mágneses mé
résekkel meghatározott anomáliákkal. A meghatározott 
anomáliák azonosítását Frey [1982] végezte el (2. ábra). 
Az elvégzett azonosításból a következő általánosítható 
következtetések vonhatók le. A tenger alatti platók, a 
hátságok, a prekambriumi pajzsok és táblák általában 
pozitív, míg az óceáni medencék, abisszikus síkságok, a 
kontinentális medencék és néhány kontinentális pajzs 
negatív anomáliával jelentkezik a mágneses anomália 
térképeken.

A Magsat méréseinek közel 15 éves feldolgozási tapasz
talatai alapján határozták meg a ma legpontosabbnak tekin
tett globális skalár és vektor mágneses anomália térképeket 
[Ravat et al. 1995]. A 3. ábrán a totális mágneses tér 
globális eloszlását bemutató térkép látható. A fejlesztés 
lényeges elemei:

• a mágnesesen nyugodt időszak kiválasztása a Kp és 
az AE (planetáris elektojet) indexek alapján;

• a földmagból származó tér eltávolítása;
• az impulzus karakterű hatások eltávolítása;
• empirikus és analitikus modellek alkalmazása az 

ionoszférikus áramok mágneses terének 
eltávolítására;

• iterációs eljárással a gyűrűáram mágneses hatásának 
eltávolítása felülvágó szűrés alapján;

• a keresztező pályák adatainak kiegyenlítése;
• hajnali ás alkonyi adatok szétválasztása;
о a szétválasztott adatok kovariancia analízise.

3. A mesterséges holdak méréseiből levezetett 
néhány mágneses anomália térkép

A 4. ábrán az afrikai kontinensnek a Kozmosz-49 méré
seiből levezetett globális mágneses anomália térképe látha
tó. A totális mágneses anomália térkép középső részén, 
nagyrészt a Közép-Afrikai Köztársaság területére eső, jól 
indikált minimummal rendelkező Bangui mágneses anomá
lia látható. Ezt a mágneses anomáliát a Project MAGNET 
keretében végzett, légi mágneses méréssel is kimutat
ták [Green 1976]. Az anomália 3 km-es magasságban 
-1000 nT amplitúdóval jelentkezett, az anomália szélessé
ge 530 km volt. A Kozmosz-49 méréseiből 350 km-es ma
gasságban -40 nT [Regan et al. 1975], míg a Magsat által 
375 km-es magasságban mért adatokkal -22 nT [Girdler 
et al. 1992] amplitúdójú anomália jelentkezett.

A Bangui mágneses anomália a Csádi- és a Kongói
medencék között, prekambriumi pajzs területén helyezkedik 
el. A terület tengerszint feletti magassága 550 m. A szerkezet 
közepén több kisebb méretű medence található. Az anomália
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középső részén korai prekambriumból származó metamorf! - 
zálodott migmatitok és metadiabázok fordulnak elő. Ezeket 
középső prekambriumi metamorfizálódott üledékes kőzetek 
(kvarcitos homokkő, amely konglomerátumot és agyagpalát 
tartalmaz) fedik. Az anomália Zaire északi részére eső terü
letén 550 millió éves diabáz és gránit található.

hosszúság

4. ábra. A Kozmosz-49 méréseiből az afrikai kontinensre 
vonatkozó totális mágneses anomália térkép [Regan et al. 1975]

Fig. 4. The 5° averaged Cosmos-49 magnetic anomaly map over 
Africa [Regan et al. 1975]

A Project MAGNET keretében a Bangui mágneses ano
máliát úgy értelmezték mint nagy mélységig kiterjedő 
ultrabázisos magmabenyomulást [Regan, Marsh 1982], 
de nem zárták ki az anomália meteorbecsapódásból szár
mazó eredetét sem [Green 1976]. Girdler et al. [1992] a 
Magsat mérései alapján az anomália meteorbecsapódásból 
származó eredetét fogadták el. Az értelmezéshez felhasz
nálták a Landsat mesterséges hold által kimutatott kettős 
gyűrűs szerkezetet, amely egybeesett a mágneses anomáli
ával. A Landsat topográfiát bemutató felvételeiből 490 km, 
illetve 810 km átmérőjű kettős gyűrűs szerkezetet lehetett a 
felszínen meghatározni (5. ábra). Az anomáliát 4-7 km 
mélységben található ható hozza létre, amely Fe-Ni össze
tételű meteoritből származhat. A becsapódási szerkezet a 
korai prekambriumban alakult ki. A becsapódó meteorit 
80-200 km átmérőjű lehetett. Valószínűleg ez a Földön 
található legnagyobb becsapódási kráter. Grive [1987] 
tanulmányában 120, a szárazföldek területén található be
csapódásból származó szerkezetet foglalt össze.

Az afrikai kontinens területére eső mágneses anomáliák 
részletesebb analízise megtalálható többek között 
Hastings [1982], Ravat et al. [1992], Toft et al. [1992] 
tanulmányaiban.

A Magsat méréseivel kurszki mágneses anomáliát is detek
tálni lehetett. A kurszki mágneses anomáliát Szmirnov fedez
te fel 1874-ben. A rendszeres mágneses méréseket 1896-ban 
kezdték meg, 1896 és 1906 között 4500 állomáson észleltek. 
Az érctelep részletes feltárása érdekében további 20 000 pon
ton végeztek mágneses méréseket 1919 és 1926 között. A

kurszki mágneses anomália hatója mintegy 900 000 tonna 
tömegű vasércet tartalmazó test. A ható Kurszktól keleti, 
délkeleti irányban helyezkedik el, hosszúsága 160 km, széles
sége 2-20 km. A ható viszonylag kis, 150-180 m-es tető
mélységű, átlagosan 40% vasat tartalmaz. A kurszki mágne
ses anomália a Voronyezsi anteklízis területén található, a 
Pripjaty-Dnyeper-Donyeck és a Rjazany-Szaratov aulako- 
gének között helyezkedik el. A kelet-európai terület vázlatos 
földtani képét a 6. ábra mutatja. Aulakogénnek nevezik a 
nagy törésvonalak mentén létrejött, néhány száz kilométer 
széles, több száz kilométer hosszúságú, árokszerű földtani 
képződményeket. Az anteklízisek olyan boltozat jellegű 
földtani szerkezetek, amelyekre vékonyabb vastagságú 
üledékes összlet rakódott le. A horizontális mágneses 
anomália amplitúdója 80 000 és -60 000 nT közé esett, míg a 
vertikális összetevő maximális értéke eléri 140 000 nT-t 
[Heiland 1946]! A kurszki anomália AH és AZ szelvénye a
7. ábrán látható. Az anomália hatója jelentős remanens mág-

0 10 20 30

5. ábra. A Bangui mágneses anomália a Magsat és a Landsat 
felvételéből meghatározott topográfia együttes ábrázolása (felső 

ábra); a Bangui mágneses anomália és a topgráfia egyyüttes 
ábrázolása a kettős gyűrűs szerkezet kiemelésével (alsó ábra) 

[Girdler et al. 1992]

Fig. 5. The Bangui Magsat anomaly superimposed on the 
topographic image (upper); the Bangui Magsat anomaly 

superimposed on the topographic image with the highlited ring 
structure (lower) [Girdler et al. 1992]
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6. ábra. A kelet-európai terület vázlatos földtani szerkezete [Taylor, Frawley 1987] 

Fig. 6. Tectonic features of East Europe [Taylor, Frawley 1987]

nesezettséggel rendelkezik. Taylor és Frawley [1987] 
értelmezése szerint a remanens mágnesezettség 3 А/m nagy
ságrend ü. A Magsat által mért adatok feldolgozásából meg
határozott vertikális mágneses anomália térkép a 8. ábrán 
látható.

7. ábra. A kurszki mágneses anomália AH és AZ szelvénye és a 
mágneses ható vázlatos szelvénye [Heiland 1946]

Fig 7. AH and AZ profiles of Kursk magnetic anomalies and the 
geological profile of the magnetic source [Heiland 1946]

4. A Magsat méréseiből az 
európai régióra levezetett 

mágneses anomália térképek
Az európai régióra több szerző 

(Meyer et al. [1983], Arkani-Hamed, 
Strangway [1986], Nolte, Hahn 
[1992], Rav at et al. [1993], Taylor, 
Ra vat [1995], Kis, Wittmann [1998, 
2002]) vezetett le mágneses anomália 
térképeket a Magsat mérési adataiból.

Európa regionális földtani térképét 
[Aubouin 1980, Ansorge et al. 1992] 
tekintve az európai kontinens négy 
nagy tektonikai egységre osztható: 
Prekambriumi Európa, Kaledóniai 
Európa, Hercini (Variszkuszi) Európa, 
Alpi Európa (9. ábra).

Az európai kontinens legidősebb re
gionális tektonikai egysége a pre
kambriumi kratón, amelyik Dániától 
Oroszország nyugati részéig terjed. A 
prekambriumi kratón általában meta
morf kőzetekből áll. A Prekambriumi 
Európa aljzatát a korai archaikumi 
kőzetek alkotják, amelyek a Balti 
pajzson, az Ukrán pajzson és a Kola- 
félszigeten találhatók meg. A proteoro- 
zoós képződmények a Balti pajzs és az 
Ukrán pajzs területén a felszínen is 
előfordulnak. Prekambriumi magok 
találhatók a kratón területén kívül az 
Armorikai masszívumban, a Massif 

Centrálban, a Vogézekben és a Cseh masszívumban.
A Brit-szigeteknek (déli részüktől eltekintve) és Skandi

náviának a svéd határig terjedő része a Kaledóniai Európa 
részét képezi. További kaledóniai gyűrt zónák fordulnak 
elő a Brabanti masszívumban, az Ardennekben, a Rügen- 
Pomerániai övezetben és a Német-lengyel síkság 
aljzatában.

A devontól a felső karbonig kialakult Hercini 
(Variszkuszi) Európa földrajzilag Közép-Európa és Dél- 
nyugat-Európa területén található. A Hercini Európa két 
láncolatot alkot: a Közép-Európai Kordillerát és az Ibériai 
Kordillerát. Az Európai Kordillera a Comwall-félszigettől 
a Massif Centrálon keresztül a Vogézeken át Csehországig 
terjed. Az Ibériai Kordillera az Ibériai Mezeta északnyugati 
és délkeleti részén lelhető fel.

A jurától a miocénig kialakult Alpi Európa két hegy
láncból épül fel, amelynek egyik tagja a Betic Kordillerától 
indulva Korzika északkeleti területén át az Alpok, a Kár
pátok, a Balkanidák és a Pontidák terület foglalja magába; 
míg a másik láncolata a Rif hegységből indul, az Atlasz 
hegységből, az Appenninekből a Dinaridákból, Helle- 
nidákból és a Tauritidákból áll.

A 10. ábrán a Magsat mérési adataiból az európai régió
ra levezetett mágneses anomália térképek [Kis, Wittmann 
2002] láthatók. A térképek levezetésének lépései megtalál
hatók Kis és Wittmann [1998, 2002] dolgozataiban. Ha a 
bemutatott vertikális és totális mágneses anomália térké
peket összevetjük a 9. ábrán látható regionális földtani tér
képpel, akkor a levezetett mágneses anomáliák jól tükrözik

32 Magyar Geofizika 43. évf. 1. szám



8. ábra. A Magsat méréseiből a kelet-európai területre vonatkozó vertikális mágneses anomália térkép [Taylor, Frawley 1987] 

Fig 8. Vertical component Magsat magnatic anomaly field for East Europe [Taylor, Frawley 1987]

a földtani szerkezetet. Az Ibériai-félszigetet gradiens zóna 
osztja két részre. A nyugati rész az Ibériai Mesetát mutatja, 
míg a keleti rész az Alpi Európához tartozó egységet indi
kálja. A Brit-szigetek szintén két részre oszlanak a vertiká
lis mágneses anomália térképen. Az anomáliák északi része 
a Brit Kaledóniákhoz, míg a déli része a Hercini Európához 
tartozó részt mutatja. Az európai kontinens középső részén 
jelentkező minimum zóna a Német-lengyel depresszió 
helyével esik egybe. A Tornquist-Teisseyre tektonikai 
vonalat északnyugat-délkelet irányú gradiens zóna mutatja. 
Ez a zóna valószínűleg a Mohorovicié-féle diszkontinuitás 
mélységének változását fejezi ki. A Moho átlagos mélysége 
a Német-lengyel medence alatt 28 km, míg az Orosz tábla 
alatt már 40 km-es mélységbe kerül. A vertikális mágneses 
anomália térképen maximum zóna jelentkezik Olaszország 
déli részén. Ez a zóna az ott található vékonyabb litoszférá
ra vezethető vissza. Elnyúlt minimum található a Keleti- 
Kárpátok és a Balkán hegység között. Ez az anomália a 
Moesiai tömbnek felel meg. A térképek délnyugati részén 
jelentkező gradiens zóna a Mediterrán-hátságnak tulajdo
nítható.
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Fig. 9. The global geological features of Europe [Aubouin 1980]
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Fig. 10. Countour plots of vector and scalar magnetic anomalies for the European region at the altitude of 400 km using 
equidistant cylindrical projection, the isolines are given in nT unit its contour interval is 2 nT [Kis, W ittmann 2002]
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