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A Bouguer-anomáliák x és у változók szerinti deriváltjaiból meghatározhatók a Bouguer-anomáliák horizontális 
gradiense. A relatív horizontális gradienseket a kutatási területen meghatározott maximális amplitúdójú horizontá
lis gradienssel történt normálás szolgáltatja. A horizontális gradiensek értelmezése nyolc magyarországi kutatási 
területen kerül bemutatásra.

K. Kis, K. Kloska, G. Wittmann: Interpretation of Bouguer anomalies using relative horizontal 
gradients

The horizontal gradients are derived from derivatives o f the Bouguer anomalies with respect to the variables x, 
and y. The relative horizontal gradients are obtained by normalizing o f maximum amplitude o f the horizontal gra
dients. The suggested method is applied fo r the interpretation o f the Bouguer anomalies o f eight Hungarian pros
pecting areas.

Bevezetés
A nehézségi potenciáltér második deriváltjainak, a nívó

felületi gradiens összetevőinek meghatározására 
vásárosnaményi báró EÖTVÖS Loránd, a X IX -X X . század 
kiemelkedő fizikusa fejlesztett ki mérési eljárást. EÖTVÖS 
műszere a horizontális variométer volt, amely EÖTVÖS 
munkásságát követően Eötvös-inga néven vált világszerte 
ismertté. Meg kell említeni, hogy az Eötvös-inga mérései
ből a nehézségi potenciáltér görbületi eltérését is meg lehet 
határozni. Jelen tanulmány a potenciáltér horizontális gra
diensének numerikus meghatározására és értelmezésére 
korlátozódik, ezért a görbületi eltérésre vonatkozó eljárást 
nem tárgyaljuk. Az Eötvös-inga működését és a mérések 
értelmezését mind a ma már klasszikusnak tekinthető szak- 
irodalom [Heiland 1946; Jakosky 1950; Egyed 1956], 
mind a jelenlegi [Dehlinger 1978; Torge 1989] részlete
sen tárgyalja.

Gömb alakú nehézségi ekvipotenciális felületet és annak 
ekvipotenciális ortogonális trajektoriáit, azaz a nehézségi 
potenciáltér gradienseit (g-vel jelölt vektorok) ábrázolja az
1. ábra. A gradiens meghatározására vonatkozó jól ismert 
összefüggés a

g=—gradf/= (it/ jr, j í/  y ,V.U z ),(1)

ahol U jelenti a nehézségi erőtér potenciálját, Ux, Uy, és Uz 
a potenciál x, у és z változó szerinti deriváltjait (amennyi
ben olyan Descartes-féle koordináta-rendszert használunk, 
amelynek az x tengelye az északi, у tengelye a keleti irány
ba mutat, z tengelye pedig függőlegesen lefelé irányul), a 
tengelyek irányába mutató egységvektorok rendre i, j, és k. 
A gradiens komponenseire rendszerint teljesülnek az UX«UZ

és az Uy«Uz relációk. így gyakran a g~Uz-1 tekintik egyen
lőségnek a gravitációs nyersanyagkutatásban.

É

1. ábra. A gömb alakú nehézségi potenciálfelület ekvipotenciális 
ortogonális trajektóriái, azaz a g-vel jelölt nehézségi erőtér 

vektorai [Jakosky 1950]

Fig. 1. The spherical equipotential surface its ortogonal trajekto- 
ries that is the gravity vectores g [Jakosky 1950]

Válasszunk ki egy P-vel jelölt tetszőleges pontot és an
nak környezetében azt a h irányú vízszintes távolságot, 
amely mentén a g vektor változása a legnagyobb! Ezen 
irány mentén vegyük a g vektor differenciálhányadosát, 
ekkor a horizontális vagy nívófelületi gradienst kapjuk, 
azaz

dg (2)
dh h—>o h

Ezt a differenciálhányadost a nehézségi erőtér U poten
ciáljával kifejezve a következő kifejezést kapjuk:
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4 MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Kutatás-Termelés,
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(3)

A nehézségi erőtér gradiense általánosan az Eötvös- 
tenzorral (nehézségi gradiens tenzorral) írható le:
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A 2. ábrán három jellegzetes földtani szerkezet: antikli- 
nális (felboltozódás), szinklinális (medence) és vető felett, 
szelvény mentén kialakuló nívófelületi gradiens vektorok 
vázlatos elrendeződése látható. A nívófelületi gradiensek 
akkor mutatják az ábra szerinti elrendezést az antiklinális 
szerkezet esetében, ha a nagyobb sűrűséggel rendelkező 
földtani test kerül a felszínhez közelebbi helyzetbe; szink
linális szerkezet vonatkozásában a nagyobb sűrűséggel 
jellemzett földtani test kerül a felszíntől távolabbi helyzet
be; a vető fölött akkor következik be az ábra szerinti elren
dezés, ha a magasabb pozícióban lévő földtani test rendel
kezik nagyobb sűrűséggel. Antiklinális szerkezet felett a 
horizontális gradiensek irányai a felboltozódás legmaga
sabb pontja felé mutatnak. A boltozat legmagasabb pontja 
felett a nívófelületi gradiens értéke nulla. Szinklinális vo
natkozásában a nívófelületi gradiensek irányai a szerkezet 
legmélyebb pontjától kifelé irányulnak. A legmélyebb pont 
felett a nívófelületi gradiens vektor értéke szintén nulla. 
Amennyiben a szerkezetek nem szimmetrikusak, akkor a 
gradiensek is aszimmetrikus eloszlást mutatnak. Vető felett 
a nívófelületi gradiens maximális értékét az elvetési pont 
felett veszi fel, iránya a magasabb pozícióban lévő földtani 
test irányába mutat. Ezek a megállapítások modellszámítá
sokkal is egyszerűen igazolhatók.

2. ábra. A nívófelületi gradiens vektorának vázlatos kialakulása 
antiklinális, szinklinális és vető szerkezet következtében 

[Jakosky 1950]

Fig. 2. Arrangement of the horizontal gradients across an anti
cline, syncline, and fault structures [Jakosky 1950]

Az Eötvös-ingával történő terepi mérések EÖTVÖS sze
mélyes irányításával a XIX. század kilencvenes éveiben 
kezdődtek el [EÖTVÖS 1896; 1906]. A XX. század első 
harmadában a világszerte végzett Eötvös-ingás mérések 
több olaj mező és sódom feltárását tették lehetővé 
[Heiland  1946; Jak o sk y  1950]. Az Eötvös-ingás mérések 
első olyan alkalmazása történt Egbell környékén 1916-ban, 
amely már ismert kőolajmező földtani szerkezetét mutatta 
ki. A 3. ábrán bemutatott nívófelületi gradiensek iránya jól 
indikálja azt az Egbell környéki antiklinális szerkezetet, 
amelynek kőzetei szénhidrogént tartalmaztak.

Meg kell említeni, hogy Magyarországon 1933 és 1943 
között jelentős gravitációs kutatások folytak. Ezek 20 000

Eötvös-ingával és 12 000 graviméterrel történt mérést je
lentettek [Molnár  2002]. A magyarországi Eötvös-ingás 
mérések kőolaj kutatási céllal 1963-tól még néhány évig 
folytatódtak [Mo ln á r , Kloska  2002].

3. ábra. Az Egbell környékén végzett Eötvös-ingás mérések
alapján a nívófelületi gradiensek elhelyezkedése [Szabó 1998]

Fig. 3. Horizontal gradient map in the region of Egbell deter
mined by Eötvös torsion ballance [Szabó 1998]

Magyarország Bouguer-anomáliáinak globális gradi
enstérképét készítette el Szabó  és Páncsics [1999a, 
1999b]. A Bouguer-anomáliák gradienseit lineamensek 
formájában mutatták be. A globális gradienstérképek jól 
tükrözik a legfontosabb tektonikai irányokat.

Az x és у változók szerinti deriváltak 
meghatározása

A Bouguer-anomáliák deriváltjai a deriválási műveletek 
tulajdonságainak megfelelően jól indikálják a földtani 
szerkezetben bekövetkező változásokat. A továbbiakban 
bemutatott eljárást és annak értelmezését jelen szerzők már 
1989-ben publikálták [Kis et al. 1989]. Ebben a tanul
mányban az eljárás továbbfejlesztett változata kerül bemu
tatásra.

A Bouguer-anomáliák x és у változók szerinti deriváltja
inak meghatározására szolgáló eljárás alapját a deriválási 
műveletek átviteli függvényének felhasználása képezte. Az 
x változó szerinti deriválási művelet átviteli függvénye:

Six[fx, f y) = j 2 n f x ,(6)

az у változó szerinti deriválási művelet átviteli függvénye: 
s dy{fx, f y )= j2nfy , (7)

ahol fx és fy az x és az у tengely irányú térfrekvenciákat 
jelölik, míg j  a képzetes egységet jelenti [BLAKELY 1995]. 
A Bouguer-anom áliák gh-val jelölt horizontális gradiensé-
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Fig. 4. Location of the prospection areas

A kutatási területek feldolgozása azok geológiai felépí
tésének összefoglalásával kezdődik. A földtani összefogla
lás BÉRCZI István és JÁMBOR Áron szerkesztésében megje
lent könyvben foglaltakon alapul [BÉRCZI, JÁMBOR 1998].

A geológiai összefoglalást követi a térképek értelmezé
se. A térképek értelmezéséről a következő általános megál
lapítások tehetők:
•  a relatív horizontális gradiensek ábrázolása során megtar

tottuk az Eötvös-féle jelölést, a relatív horizontális gra
dienseket nagyságukkal arányos nyilakkal jelenítettük 
meg;

•  a kutatási területeken meghatározott földtani szerkezetek 
relatív horizontális gradiensei több esetben jellegzetesen 
délnyugat-északkelet irányultságot mutatnak;

•  a gradiensek irányítottsága alapján kijelölhetők a földtani 
szerkezetek legmélyebben elhelyezkedő részei (ezeket 
kifelé mutató gradiensek indikálják, az ábrákon ponto
zással jelölt területek) és a kiemeltebb helyzetű területei 
(ezeket befelé mutató gradiensek jellemzik, az ábrákon 
négyzetes raszterrel jelölt területek);

•  gyakran a rendelkezésre álló adatok nem fedik le teljes
egészében a vizsgált földtani szerkezetet.

Balmazújváros-Ny kutatási terület

A kutatási terület a Szolnoki Flis öv területén helyezke
dik el. A Szolnoki Flis korábbi mezozoós takarórendszerre 
települ. A zóna csapása délnyugat-északkelet irányú, és 
Szolnok térségétől mintegy 150 km hosszúságban a romá
niai Nagykárolyig követhető. A zóna szélessége ritkán 
haladja meg a 20-30 km-t. A Szolnoki Flist vertikálisan 
meglehetősen nehéz lehatárolni. Felfelé történő lehatárolá
sa, a neogén felé a flis nagyon erősen tektonizálttá válik, 
gyakran széteső, tektonikus breccsát képez, települése 
általában meredekebb, szemben a kevésbé tektonizált, 
viszonylag szintes településű neogénnel. Lefelé történő 
elhatárolását az akadályozza, hogy a flist lényegében sehol 
sem fúrták át. Szeizmikus adatok alapján a Szolnoki Flis 
vastagsága minimálisan 1000-1500 m lehet. 
Biosztratigráfiai vizsgálatok nyomán általánosan megálla
pítható, hogy a Szolnoki Flis ma ismert rétegsora nem 
folyamatos. Ennek egyik oka az lehet, hogy képződése a 
korábbi elképzelések ellenére sem volt folyamatos, hanem 
diszkrét időintervallumokban történt. Másrészt további 
lehetőség, hogy a kompressziót szenvedett és erősen erodá
lódott rétegsornak nagy része lepusztult és ezért nem lehet 
ma már bizonyos rétegtani szinteket megtalálni.

Flis öv alkotja a középső miocéntől kezdődően kialakult 
Pannóniái süllyedők aljzatát. A fedő neogén képződmények 
vastagsága általában 2-3 km között változik. A térségben 
mélyített kutatófúrások több esetben elérték a flis összletet, 
más helyeken törtön vulkáni összleteket harántoltak, vagy 
abban álltak meg.

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei az 5. ábrán láthatók.

A kutatási terület délkeleti részén helyezkedik el a Haj
dúszoboszlói szerkezet, illetve azon kívül is folytatódik, 
amely jelentős mennyiségű gázt tárol. A szerkezetet nagy 
gradiensű zóna határolja. A szerkezet gradiensekkel meg
határozott határait kettős szaggatott vonal jelöli. Ez a szer
kezet elkülönül a Szolnoki Flis övtől A terület többi részén 
a relatív horizontális gradiensek kis amplitúdóval jelent
keznek. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a flis 
összlet jelentősen csökkenti a sűrűség hirtelen változásából 
eredő hatásokat. A terület közepén kifelé mutató kis ampli
túdójú gradiensek a flisben előforduló, délnyugat
északkelet irányú medence jellegű szerkezeteket indikál
nak. A terület északi részén kisebb kiterjedésű kiemeltebb 
helyzetű szerkezet mutatható ki.

Egyek kutatási terület

A kutatási terület az Alföld egyik részmedencéjének, a 
Jászsági süllyedőknek a területére esik. A süllyedők aljzatát 
bizonytalan korú és kifejlődésű kőzetek alkotják. Rétegta- 
ni-szedimentológiai vizsgálatok alapján többféle lito- 
sztratigráfiai egység is elkülöníthető a neogén medencék 
területén. Egyek térségében az Újfalui Formáció extrém 
kivastagodása figyelhető meg, amely egyébként általánosan 
elterjedt az Alföldön. Az Egyek-1 fúrás térségében ez az 
összlet több mint 1400 m vastag, amely jól kitölti a 
süllyedéket.
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5. ábra. A Balmazújváros-Ny kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási 
terület x  és у irányú gradiense, izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 5. Bouguer anomaly field over the Balmazújváros-Ny prospection area, anomalies are contoured in mGal 
unit; derivatives of the Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös 

unit; relative horizontal gradients indicated by arrows

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 6. ábrán láthatók.

A terület délnyugati részén a Kunmadaras-Nagyiván 
térségében található szerkezet tetővidéke detektálható. A 
délkeleti részen a Balmazújváros környékén található me
dence jellegű szerkezetek jelenléte ismerhető fel. A hori
zontális gradiensek alapján a terület déli részén, keletről 
nyugati irányban az aljzat emelkedést mutat. Szintén emel
kedő jelleg ismerhető fel a terület északnyugati részén 
északról déli irányban haladva. A terület középső részének 
a homogén gradiensei az itt elhelyezkedő vulkáni 
összletnek tulajdoníthatók.

Kunszentmárton kutatási terület

A kutatási terület az Alföld középső részén helyez
kedik el és a Tisza egység Mecseki zónájába tartozik, a 
terület földtani viszonyainak értelmezésében sok meg
oldatlan kérdés vetődik fel. Az aljzatot ebben a térsé
gen Mecseki típusú valangini-barrémi korú vulkáni és 
vulkanoszediment képződmények alkotják. A területre 
a Hidasvölgyi Márga Formáció megjelenése a jellemző. 
E térségben a vulkáni képződmények mellett megfi
gyelhető márga, agyagmárga és mészkő rétegek válta
kozása.
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6. ábra. Az Egyek kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület x és у 
irányú gradiense, izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 6. Bouguer anomaly field over the Egyek prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; deriva
tives of the Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös unit; rela

tive horizontal gradients indicated by arrows

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 7. ábrán láthatók.

A relatívgradiens-térkép középső részén jellegzetes 
emelkedett helyzetű szerkezeti egységet mutat. Ezt közel 
köralakban a kiemeltebb szerkezeti egységtől kifelé mutató 
gradiensek határolják. Ezek dél felől a kunsági mély zónát,

észak felől a Tiszakürt-Cibakháza-Öcsöd vonal mentén 
közel kör alakú, mélyebb helyzetű zónát indikálnak.

Nagykörű kutatási terület

A kutatási terület a Szolnoki flis övben, a Tisza egység 
területén helyezkedik el. A terület általános jellemzői a 
Balmazújváros-Ny kutatási területre vonatkozóan kerültek
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7. ábra. A Kunszentmárton kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási te
rület x és у irányú gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 7. Bouguer anomaly field over the Kunszentmárton prospection area, anomalies are contoured in mGal 
unit; derivatives of the Bouguer anomalies with respect to the variables * and y, isolines are contoured in eötvös 

unit; relative horizontal gradients indicated by arrows

összefoglalásra. A Szolnoki Flis korára biosztratigráfiai dátu
mokkal meghatározott magminták értékelése alapján lényegé
ben négy időintervallum adódik: felső-kréta, felső-paleocén,

középső-felső-eocén, felső-oligocén. Ezek közül a Nagykörü-1 
fúrásban felső-paleocén -  alsó-eocén korú rétegeket, a 
Nagykörü-7-ben középső-felső-eocén rétegeket tártak fel.
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8 ábra. A Nagykörű kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület jc és 
у irányú gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 8. Bouguer anomaly field over the Nagykörű prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; de
rivatives of the Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös unit;

relative horizontal gradients indicated by arrows

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak jc 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 8. ábrán láthatók.

A kutatási terület relatív horizontális gradienseinek el
oszlásából megállapítható a terület emelkedése délkeleti

irányból északnyugati irányba. A terület északnyugati ré
szén a nagyobb mélységben elhelyezkedő, kissé kiemelt 
helyzetű Jászladányi szerkezet detektálható. A terület déli 
részén nagyobb amplitúdójú relatív horizontális gradiensű 
zóna mutatja a Tiszapüspöki-Nagykörü-Fegyvernek terü-
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9. ábra. A Nova kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület x és у irányú 
gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 9. Bouguer anomaly field over the Nova prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; derivatives of the 
Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös unit; relative horizontal gradi

ents indicated by arrows

letére eső, a flis övbe tartozó, kissé kiemelt helyzetű szer
kezetet.

Nova kutatási terület

A kutatási területen az alaphegység két szerkezeti egy
ségből áll: a Balatoni kristályos küszöbből és a középhegy
ségi fácies övből, amelyek a kutatási területen érintkeznek.

A Balatoni kristályos küszöb a kutatási terület déli ré
szén található meg, amelynek mélyfúrásokkal elért 
prekambriumi kőzetei: csillámpala, gránit, granodiorit és 
kvarcporfirit. A szerkezeti egység legnagyobb része

paleozoós: ordivicium-szilur korú metamorf kőzetek, kar
bon korú gránit és permi kvarcporfirit. Ezek a paleozoós 
kőzetek az Ortaháza-Pusztaederics-Kilimán vonal mentén 
kiemelt hátságot alkotnak. A hátságtól északra és délre 
ezek a kőzetek nagyobb mélységben találhatók meg.

A középhegységi kristályos fácies öv a kutatási terület 
északi részén található meg. Itt a késői paleozoós és 
mezozoós időszakban jelentős mennyiségű üledék halmo
zódott fel. A triász körű dachsteini mészkő és dolomit 
formáció előfordulása az egész területre jellemző. Jura korú 
törmelékes összlet fordul elő a terület nyugati részén 
(Bárszentmihályfától és Kehidától nyugatra). A liász-dogger
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10. ábra. Az Ölbő kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület x és у irányú 
gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 10. Bouguer anomaly field over the Ölbő prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; derivatives of 
the Bouguer anomalies with respect to the variables x  and y, isolines are contoured in eötvös unit; relative horizontal

gradients indicated by arrows

kőzetek rendszerint reverz vetők mentén találhatók meg. A 
felső kréta üledékképződés Ugodi mészkő és Polányi már- 
ga formájában jelenik meg. Az eocén kőzetek a mezozoós 
rétegek erodált felszínére települtek. A középső- és felső
eocén üledékek a medence süllyedésével párhuzamosan 
keletkeztek. A medence legmélyebb része a terület középső 
részén található meg. A kelet-nyugati irányú Zalatámoki- 
árok több mint 1000 m vastag üledéket tartalmaz. A terület
re az eocéntől a miocénig eróziós időszak volt a jellemző.

A további üledékek képződése a bádeni korban kezdődött 
és rövid üledékképződési hézagokkal folytatódott a szarma
tában és a pannonban. A bádeni-szarmata transzgressziós 
periódus regressziós feltöltődési ciklusra változott az alsó
pannonban, majd szárazföldi üledékek települtek a meden
cefejlődés utolsó szakaszában.

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 9. ábrán láthatók.

26 Magyar Geofizika 44. évf. 1. szám



11. ábra. A Pusztamonostor kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület x és 
у irányú gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 11. Bouguer anomaly field over the Pusztamonostor prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; de
rivatives of the Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös unit; relative

horizontal gradients indicated by arrows

A kutatási terület relatív horizontális gradiensei markán
san indikálják a Pusztaederics-Hahót (kelet-nyugat) irányú 
kiemelt helyzetű gerincet. A gerincet délről a Balatoni 
kristályos küszöb és a középhegységi fácies zóna érintke
zési helye (a térképen hullámvonallal ábrázolva), míg 
északról a Nova-Zalatámok-Bak (kelet-nyugat) irányú 
Zalatámoki-medence határolja. Ezt a medencét a térkép 
északnyugati részén a kiemeltebb helyzetű Szilvágyi egy
ség zárja le.

Ölbő kutatási terület

Az ölbői kutatási terület az Alpi típusú egységek felső 
kelet-alpi takarójához sorolható, amelynek aljzatát a Rába 
menti metamorfit összlet, vagy más néven grazi paleozoi
kum alkotja. Kora szilur-devonra tehető. A metamorfózis 
miatt a területen az egyes fúrásokban különböző megjele
nési formákat tapasztalhatunk, úgymint durva karbonát- 
breccsa, dolomitos kloritpala, szericitpala, mészpala, homok
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12. ábra. A Vése kutatási terület Bouguer-anomália-térképe, izovonalak egysége mgal; a kutatási terület x  és у irányú 
gradiense, az izovonalak egysége eötvös; a relatív horizontális gradiensek nyíllal ábrázolva

Fig. 12. Bouguer anomaly field over the Vése prospection area, anomalies are contoured in mGal unit; derivatives of 
the Bouguer anomalies with respect to the variables x and y, isolines are contoured in eötvös unit; relative horizontal

gradients indicated by arrows

kőpala, metamorfizált dolomit, karbonát fillitek, karbonát 
kvarcfillitek, karbonátos metahomokkövek, szericit- 
karbonát-kloritpalák.

A Rába vonal északnyugati oldalán, a Mihályi hátságnak 
nevezett vonulatot túlnyomórészt a zöldpala fáciesbe tarto
zó képződmények építik fel.

A paleozoós-mezozoós alaphegységre diszkordánsan 
miocén üledékek települnek, amelyeknek keletkezési kora 
a felső-miocénre tehető, azonbelül a felső-bádeni emeletre. 
E sorozat bázisának litorális, abráziósparti képződményei a 
Rákosi Mészkő Formációba sorolhatók. Durvakavicsos, 
nagyblokkos, karbonátosán cementált bázistörmeléke a 
transzgresszió vonalában mutatható ki. Az aljzatmorfológia

tagoltságát mutatja, hogy a megelőzőleg kiemelt, a lajtai 
orogén ciklus következtében vízzel borított hátak környé
kén is kifejlődtek e kavicsos bázisképződmények, melyek 
kutatási területünk fúrásaiban is tapasztalhatók voltak.

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 10. ábrán láthatók.

A kutatási terület relatív horizontális gradiensei több 
szerkezetet indikálnak. A terület délnyugati sarkában húzó
dik a Rába vonal (a térképen hullámvonallal ábrázolva). 
Ettől északra a Mihályi gerinc, amelynek középvonalát 
befelé mutató gradiensek indikálják szignifikánsan. A Rába 
vonal és a Mihályi gerinc között található a kisalföldi
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mélyzóna. A terület középső részén jelentkezik az Ölbői 
szerkezet, amely északnyugatról meredekebb emelkedésű. 
Az Ölbői szerkezettől északnyugatra indikálható a Szom- 
bathely-Csapodi mélyzóna, amelyet északnyugatra a Bük- 
Fertődi gerinc követ. A terület nyugati részét az Alpok 
előterének gravitációs anomáliái jellemzik.

Pusztamonostor kutatási terület

A kutatási terület az Alpi típusú egységek Bükk egység 
csoportjába sorolható. Erre újpaleozoós vagy mezozoós 
képződmények jellemzők általában. Bár térségében előfor
dulnak középső- és felső-triász sekélytengeri karbonátos 
képződmények, valamint jurakorü Szarvaskői Diabáz For
máció is, mélyfúrási adat nélkül nincs pontos információ a 
vizsgált ható pontosabb földtani felépítéséről.

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak jc 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 11. ábrán láthatók.

A terület délnyugati részén látható a Nagykátai szerke
zet. A terület középső részén a Tóalmás-Pusztamonostori 
szerkezet ismerhető fel, amely északi irányból nézve mere
dekebb emelkedésű. A két szerkezet között délnyugat
északkelet irányú kifelé mutató kis amplitúdójú gradien
sekkel jellemzett, valószínűleg mélyebben elhelyezkedő 
zóna található.

Vése kutatási terület

A kutatási terület az Alpi típusú egységek Közép- 
Dunántúl egységébe sorolható. Felépítésére általában 
újpaleozoós és mezozoós képződmények jellemzőek, de a 
térségben tapasztalhatjuk paleozoós metamorf képződmé
nyek megjelenését is.

A kutatási terület Bouguer-anomália-térképe és annak x 
és у változók szerinti deriváltjai, továbbá relatív horizontá
lis gradiensei a 12. ábrán láthatók.

Az Inkei szerkezet keleti fele a vései anomália, amelyet 
markáns gradiens zóna határol. Az Inkei szerkezet határait 
kettős szaggatott vonal ábrázolja. A szerkezet kiemelt hely
zetű részét kis amplitúdójú horizontális gradiensek mutat
ják. Az Inkei szerkezetet északról a Zalaszentjakab- 
Csákány-Mesztegnyő vonalában, míg délről a 
Mezőcsokonya-Nagybajom vonalában nagy amplitúdójú 
horizontális gradiens zóna határolja. A horizontális gradi
ensek amplitúdói a szerkezet meredek kiemelkedésére 
utalnak.

Összefoglalás
A számítások eredményeit összefoglalva megállapítható, 

hogy a relatív horizontális gradiensek jól indikálják a gravi
tációs mérések alapján meghatározható szerkezeteket. A 
detektálható földtani szerkezetek a különböző sűrűségű 
testek helyzetének változása következtében jönnek létre. A

vizsgált kutatási területeken a változások rendszerint az 
alaphegység kőzeteiben, illetve azok helyzetében követ
keznek be. A vizsgált példák azt mutatják, hogy a gerincek, 
illetve a legmélyebb helyzetű részek nyomvonala több 
esetben határozottan kijelölhető. A közel párhuzamos hely
zetű relatív gradiensek elhelyezkedéséből vetőzónák jelen
létére lehet következtetni. A gradiensek hasonló irányultsá
gából az aljzat emelkedése vagy süllyedése fejeződhet ki.
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