
2. sz. táblázat
Szeizmikus sebességek

Fúrás Geológiai kor Képződmény
Szeizmo-
karottázs M intam érés

m/sec.

Szeizm. szelv.

1 2 3 4 5 6

PERM homokkő 3220 - -  .

Szala tnak—3 ÓPALEOZOIKUM kavapala, homokkő 5260 3000—6000 —

ÓPALÉOZOIKUM grán it 5400 5700 *—

PLErSZT. PANNON hom ok-agyag 1240
K. TRIÁSZ dolomit mikő 5780 1500—1800ru rony—l F. és K. PERM homokkő 3880 1460—6000 5400—6100
A. PERM aleurolitos hkő 5800 4250 3300—3900

A. TRIÁSZ homokkő 4120 3500—3640 .

Nyárásvölgy F. PERM homokkő 4650 — —

K. PERM homokkő 5080 3410—5100

PLEISZT. PANNON homokkő 1520
SZARMATA homok, agyag 1850

Szilágy—1 TÖRTÖN homok, agyag 1870
F. PERM homok, agyag 3200
KARBON gránit (mállóit) 3450

Szilágy—2 PANNON—SZARMATA mészm árga, a.gyagmárga 1650

Déltiszántúl geológiai-geofizikai elemzése
írta: dr. Facsinay László, dr. Tolmár Gyula és Varga Imre

A Tiszántúl D-i részének mélyföldtani tanul
mányozása az 1941. évben megindult kőolajku
tató mélyfúrásokkal kezdődött el. A szervezett, 
korszerű tudományos alapokon nyugvó, nagy
arányú kutatás csak 1945 után indult meg. (4). 
Az elmúlt évek során jelentős szénhidrogén- 
telepeket fedeztek fel ezen a területen. Ezek 
feltárását kiterjedt és rendszeres geofizikai, el
sősorban szeizmikus mérések előzték meg.

Az Alföld D-i részén először a  MANÁT vég
zett a kutatási igényeknek megfelelő kis terü
letekre kiterjedő graviméteres és szeizmikus 
méréseket, majd a negyvenes évek elején a 
Geofizikai Intézet részletes Eötvös-inga fel
mérést hajtott végre.

A gravitációs izoanomál térképek alapján ki
tűzött fúrások nem várt eredményt szolgáltat
tak. A sándorfalvi és a ferencszállási (nagy gra
vitációs anomália értékekkel jellemzett) maxi
mumok helyén lemélyített fúrások viszonylag

mélyen, a felszín alatt 1995,2, illetve 2573,0 mé
ter mélységben még alsópannon korú rétegek
ben fejeződtek be, holott a tótkomlósi kisebb 
értékű és kisebb amplitúdójú gravitációs maxi
mumon mélyített fúrásokban lényegesen kisebb 
mélységben már mezozoós korú kőzeteket tár
tak fel a fúrások. A mezozoikum felépítésében 
triász dolomit (s =  2,74) és agyagpala, vala
mint kérdéses korú júra (s =  2,62) kőzetek 
szerepelnek.

A mezozoikumra közvetlenül a pannon soro
zat települ. A mezozoós összlet legmagasabb 
pontja a felszín alatt 1475 méter mélységben 
van, a mezozoikum felszíne általában azonban 
1600 méter körül helyezkedik el. A tótkomlósi 
maximum kis kiterjedésére utal, hogy a K-re 
levő kaszaperi fúrás a felszín alatt 1902 méter 
mélységben érte el a triászt, a csanádapácai fú
rás pedig 2223 méter mélységben valószínűleg
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a triász feldolgozott anyagából álló konglome
rátumán állt meg.

Tótkomlóstól K-re, Gyula környékén ismét 
nagy kiterjedésű pozitív gravitációs anomália 
zóna észlelhető. A maximum tetővidéke a ha
táron túlra, Románia területére esik, a legna
gyobb értékváltozása 40 mgal értékű. A grvitá- 
ciós adatokból várhatóan nagykiterjedésű szer
kezeten Romániában több fúrást mélyítettek. (6) 
Ezek közül a szerkezet tetővidékén levő 6. szá
mú fúrás 1263 méter mélységben kristályos pa
lát ért el, a 4. sz. fúrás viszont, amely a határ
széli Gyulavársánd közelében van, 3222 méter 
mélységben még szarmata korú rétegekben ért 
véget. A 6. számú fúrás az alaphegység helyi 
kiemelkedésére utal, de a gyors mélységcsök
kenést figyelembe véve (4. sz. fúrás) a nagy
kiterjedésű gravitációs maximum okozója ez 
egyedül nem lehet. A refrakciós mérések Bé
késcsaba, Kétegyháza térségében ugyancsak 
mély területeket mutattak ki, legalább 4000 
méter mélységűeket.

Az eddig ismertetett adatok szerint a  sándor- 
falvi, ferencszállási és gyulai nagy gravitációs 
maximumok területén igen vastag üledékes, sőt 
harmadidőszaki üledékes összlettel kell számol
nunk. Tótkomlós környékén a harmadidőszaki 
üledékek vastagsága csekélyebb, ismerünk azon
ban ismeretlen vastagságú mezozoós üledékes 
kőzeteket is. A mezozoós dolomitok sűrűsége 
általában még nagyobb (s =  2,74), mint a kris
tályos palák és a kristályos kőzetek többségé
nek sűrűsége

(s =  kvarcport ir: 2,53
gránit: 2,53
kristályos pala: 2,63)

Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy 
a tótkomlósi mezozoós összletnek megfelelő gra
vitációs maximumtól mind K-rc, mind pedig 
Ny-ra olyan gravitációs maximumok jelentkez
nek, amelyek nem magyarázhatók nagyobb sű
rűségű kőzetek felszínközeli jelenlétével.

A szeizmikus kutatások és az azok alapján 
lemélyített fúrások szerint Battonya—Tótkom
lós—Pusztaföldvár térségében kiemelt gerinc 
húzódik.

A Pusztaföldvár közelében lemélyített fúrá
sokban paleozoós metamorf falából álló alap
hegység ismeretes, amelynek legmagasabb ré
sze a felszín alatt 1700 méter mélységben van. 
A metamorf palára már pannon faunát tartal
mazó alapkonglomerátum, majd az általános 
pannon sorozat települ. Pusztaföldvártól D-re 
Pusztaszöllős környékén az eddig ismert leg
idősebb képződmények a jura legfelső részébe, 
ül. a krétába tartoznak (s =  2,63). Az összlet 
felépítésében főként agyagos, márgás kőzetek 
szerepelnek. Teljes vastagságát még nem is

merjük, de egyes fúrások több mint 500 métert 
haladtak benne. A mezozoóikumra itt is csak 
pannon-sorozat települ.

Tótkomlóstól D-re, közel a román határhoz, 
Battonya környékén lemélyített fúrásokban a 
felszín alatt 1100 méter körüli mélységben grá
nitot, ÜL kvarcporfirt, néhány fúrásban pedig 
palezoós kristályos palát tártak fel. A közepes 
szemcsenagysáPú, biotitos, muszkovitos mikrok- 
lin gránit enyhén metamorfizálód ott, helyen
ként mállót! A kvarcporfir kor szerint a grá
nitnál fiatalabb. A peleozoikumra közvetlenül 
az alsópannon települ, bár helyenként a legidő
sebb pannon tagok hiányoznak.

A Battonya környéki fúrások Végegyháza, 
Mezőhegyes, Pitvaros és Battonya-kelet kör
nyékén ugyancsak peleozoós kristályos kőzete
ket tártak fel: gránitot, kvarcporfirt és meta
morf kőzeteket. (12)

Az Arad melletti, Zádorlak—1. sz. sz. fúrás 
már 793 méter mélységben elérte a kristályos 
kőzeteket.

A Pusztaföldvártól É-ra eső nagyszénás! fú
rásiban az előzőknél lényegesen nagyobb mély
ségekkel találkozunk. A 3099 méteres mélyfúrás 
rétegsora bizonytalan. A fúrás alsó szakaszán 
rossz megtartású ősmaradványokat tartalmazó 
rétegek vannak, ezek kora egyes kutatók sze
rint jura, mások szerint azonban még ez is a 
harmadidőszakba tartozik.

Láthatjuk tehát, hogy a Battonya-Pusztaföld- 
vár-i gerincet — amely D-ről É felé süllyedő 
tendenciát mutat — három oldalról nagymély
ségű ̂ medencék veszik körül, nagyvastagságú 
üledékes összlettel. A refrakciós szeizmikus mé
rések az alaphegységet helyenként igen nagy 
mélységben mutatták ki, gyors mélységváltozá
sokkal. Különösen nagy mélységet kaptak Hód
mezővásárhely—Makó térségében, ahol 5000— 
6000 méter mélységgel kell számolni. (5) Ez az 
árok minden valószínűség szerint a Balkán-fél
szigeten ismert Kraistida törésrendszer folyta
tása. (10) Boncev (2) szerint a törésrendszer ki
alakulása a mezozoikumban indult meg, a plio- 
cénben D felé meghosszabbodott és jelenleg is 
aktív szeizmicitású. Feltehető, hogy az árok
rendszer pliocén meghosszabbodása É-felé is 
megtörtént, és ennek eredménye a Hódmező
vásárhely—Makó-i árok, valószínűleg zömmel 
fiatal üledékkel töltve, amelyeket még nem ért 
oidalnyomás.

A Battonya—Pusztaföldvár-i gerincvonulaton 
a battonyai és tótkomlósi szerkezetek maxi
mumként jelentkeznek a Bouger-anomáliákban. 
Más a helyzet a pusztaföldvári kiemelkedés ese
tében, amely nem felel meg a Bouger-ano- 
mália maximumnak, hanem az Orosháza—Bé- 
késsámson—Tótkomlós közötti zárt gravitációs 
minimum ÉK-i peremére esik. A Geofizikai In
tézet 1958—1962. között a Dél-Tiszántúlon rész
letes graviméter • méréseket végzett, amelyek
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alapján az egész területről egységes gravitációs 
térképet szerkesztettek. Az új mérésekből szá
mított magasabb deriváltak térképe világosabb 
képet ad a felszínhez közelebb levő lokális jel
legű gravitációs hatók helyzetéről.

Az ismertetett adatok azt bizonyítják, hogy a 
Tiszántúl DK-i részén bonyolult regionális ha
tásokkal van dolgunk. Feltehetően több regio
nális ható zavarja a helyi szerkezetek hatásait. 
Emellett az üledékek horizontális sűrűségvál
tozásai is okozhatnak regionális hatásokat. Fel
merült az a feltevés is, hogy izosztatikus jelen
ségekkel van összefüggésben a Bouguer-anomá- 
liák észlelhető alakulása. (7)

Vegyük figyelembe a gravitációs és a mág
neses anomáliák kapcsolatát. A gyulai maxi
mum környékén csak a határon inneni mágne
ses anomáliákat ismerjük, Ferencszálláson azon
ban több adatunk van. A nagy amplitúdójú 
gravitációs és mágneses anomáliák helyileg 
egybeesnek és kiterjedésük is megegyezik. Ez 
az összefüggés arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a gravitációs ható a kristályos alaphegységen 
belül kialakult nagyobb sűrűségű és nagyobb 
szuszceptibilitású kőzetekben keresendő. (Ezt 
megerősíti az is, hogy a ferencszállási maxi
mum Jugoszláviába eső folytatásában a Velika 
Kikinda (Nagykikinda) melletti fúrások bázikus 
kőzetet, gneiszt tártak fel 1820, illetve 2250 
méter mélységben.)

Mivel szénhidrogénkutatás szempontjából 
fontos területről van szó, ahol még mélyebb 
szintekben levő szerkezeti alakulatok is érdek
lődésre tarthatnak számot, arra törekedtünk, 
hogy a Bouguer-anomáliák mélybeli hatóit fel
derítsük. Ebből a célból néhány egyszerű ha
tószámítást végeztünk el.

Ismeretes néhány új, gyors közelítő eljárás 
a mélységi ható méreteinek megállapítására. A 
módszerek a közvetett gravitációs és mágneses 
feladatok megoldási körébe tartoznak. A gravi
tációs anomáliákra Skeels (11), a mágneses ano- 

, máliákra Bruckshaw és Kunaratnam (3), közöl
tek , kiértékelő diagramokat. A számítás az ano
máliák karakterisztikus pontjainak alapján tör
ténik.

Skeels módszere a két dimenziós derékszögű 
négyszögkeresztmetszetű, vagy függőleges hen
gerrel megközelíthető ható szélességét és a ható 
aljának mélységét is megadja. Az utóbbi adat 
ismerete éppen olyan esetben fontos, ha azt 
akarjuk eldönteni, hogy az anomáliát milyen 
mélységi kiterjedésű ható okozza. A Bruckshaw 
és Kunaratnam-eljárással a dyke-szerű, két di
menziós lefelé végtelen kiterjedésű hasábalakú 
ható tetőmélysége és horizontális szélessége 
számítható.

A Skeels-féle eljárásnál a mélységi adatok 
értékei függnek a feltételezett sűrűségkülönb
ségtől, ebből következik, hogy ha a ható tető
mélysége más kutatási eredményekből ismere

tes, a sűrűségkülönbség számítható. A kapott 
sűrűségkülönbség jellemző a hatónak és kör
nyezetének kőzetösszetételére. A Bruckshaw— 
Kunaratnam-módszernél a mágnesezettségének 
nincsen szerepe a ható mélységi adatainak szá
mításában. Az alkalmazott kiértékelési eljárások 
vázlatos információkat adnak az anomáliák ha
tóiról, de a nyert eredmények alapul szolgál
hatnak további — pontosabb — számításokhoz. 
A számítások eredményei és a levonható követ
keztetések a következők:

A ferencszállási. mágneses maximumon vég
zett közelítő számítás szerint a ható tetőmély
sége

Z =  3,2 km 
a ható szélessége t  =  10 km.

Ferencszálláson Skeels módszerével a két di
menziós gravitációs ható mérteire a következő 
közelítő adatokat kaptuk:

Di =  3 km (tetőmélység)
Ds =  12 km (talpmélység)
W =  18 km (szélesség).

A mágneses és gravitációs ható tetőmélysé
gére közel azonos értéket kapunk, ha a Skeels 
módszernél feltételezett sűrűségkülönbség A» =  
0,1 gr/'cm3. A tetőmélység jó egyezést mutat a 
6300 m/sec határsebességű, réteg mélységével, 
amely Ferencszálláson a refrakciós szeizmikus 
mérésekből volt kimutatható.

A gyulai gravitációs maximum hatójának 
mélységét a romániai területre eső maximális 
anomáliaértéken az izeanomálokra merőleges 
szelvény mentén számítottuk ki. Az 1. sz. áb
rán mutatjuk be a regionális hatás grafikus le
vonásával nyert anomáliagörbét és a Skeels 
módszerének alkalmazását, illetve a kapott 
eredményeket.

Ha A o — 0,15 gr/cm3, akkor 
Di =  4,4 km 
Ü2 =  18 km 
W =  14 km.

A ferencszállási és gyulai maximum esetében 
a mélységeket úgy kaptuk, hogy a feltételezett 
sűrűségkülönbségnél természetszerűleg a tető- 
mányba tartozik, amely az alaphegységen be
lüli sűrűségkülcnbségekre jellemző. Magasabb 
sűrűségkülönbsénél természetszerűleg a tető
mélység nagyobb lesz, a talpmélység kisebb. 
Mivel az így kapott tetőmélységértékek a szeiz
mikus mérésekből megismert mérésekkel elég 
jól egyeznek, a feltételezett sűrűségkülönbsé
gek reálisnak mondhatók.
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W * 14 Km

1. ábra

A Gyula környéki mágneses maximumhoz 
tartozó ható számításához nem volt megfelelő 
adatunk. Posgay (9) szerint 4—6 km körül van 
a ható mélysége.

Látható, hogy a gravitációs hatók és mágne
ses hatók helyileg a mélység szerint azonosnak 
vehetők, tehát Ferencszállás és Gyula környé
kén elsősorban az alaphegység kőzettani felépí
tésének horizontális változásai okozzák az ano
máliákat, nem pedig az alaphegység vagy al
építmény kiemelkedése. Gyulánál kb. 4 lem 
mély ható anomáliájának szárnyán vagyunk. 
Ilyen nagy mélységű ható nagy kiterjedésű nagy 
amplitúdójú anomáliát eredményez, amely 
a ható szélétől még néhány 10 km-re is érez

teti hatását. Ugyanez a helyzet Ferencszálláson 
is.

Ha tehát a ferencszálíási és a gyulai nagy 
gravitációs anomáliákat számításaink szerint 
mély hatóktól származó regionális hatásokként 
fogjuk fel, akkor könnyen belátható, hogy a 
köztük levő kiemelkedések hatásait ezek eset
leg mérsékelik.

Alapul véve a refrakciós szelvényeken ki
mutatott kiemelkedések méreteit, kiszámítottuk 
az antiklinális formára szolgáló képlettel a gra
vitációs anomáliák lefutását arra az esetre, ami
kor a tető mélysége 1500 m, a pozitív forma
elem legnagyobb mélysége 600 m. Kiszámítot
tuk egyúttal a  ferencszálíási és a gyulai maxi
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mumoknak megfelelő regionális gravitációs ha
tások és a kiemelkedés anomáliájának összegét 
és a 2. ábrán látható gravitációs menetet kap
tuk. Hasonlítsuk össze ezt a képet három szel
vényen, amelyek Battonyától É-ra, Tótkomló
son és Pusztaföldváron harántolják a kiemel
kedést. (3, 4, 5. ábra.) A regionáiis hatás befo
lyása az első két szelvényen még kevéssé za
varja a kiemelkedéseknek megfelelő maximu
mok hatását, a pusztaföldvári szelvényen már 
csaknem elenyészik.

A kiemelkedés gravitációs anomáliájának 
számításánál 0,1 gr/cm3 sűrűségkülönbséget vet
tünk fel. Ha elfogadjuk a szeizmikus méréssel

meghatározott alakot, akkor ezzel a számított 
anomáliával elég jól egyezik a déli szelvény 
észlelt anomáliája. A pusztaföldvári szakaszon 
viszont jóformán csak a regionális hatás jelent
kezik. Felmerül, hogy a pusztaföldvári kiemel
kedés K- és Ny-i oldalán nincs olyan mértékű 
elmélyülés, mint a D-i részen. így tehát a ma
kói árok É-i része jelentősen sekélyebb lehet, 
mint a D-i részen. Ha a ferencszállási és gyulai 
A-val és B-vel jelölt tömegek hatásához hoz
záadjuk a pusztaföldvári szakaszon egy 1500— 
4000 m közt felvett, s a szeizmikus szakasz 
dőlésének megfelelő C kiemelkedés hatását, 
akkor a 6. sz. ábrán látható görbével kiegé-
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szült anomáliákat kapjuk. Áz észlelt anomália
menettől még jelentős eltérés van.

Említettük a Békéssámson—Tótkomlós •— 
Pusztaföldvár Iközti zárt minimumot. A szeiz
mikus mérések szerint a  gravitációs minimum 
helyén elmélyülésnek nyoma sincs. Ismét fel 
kell tételeznünk, hogy az alaphegység kőzetei
ben van sűrűségváltozás.

A negatív anomáliára alkalmazott Skeels-féle 
közelítő mélységszámítás olyan alakzatot ered
ményez, amelynek a tetőmélysége 2, a talp
mélysége 5 km, szélessége 13 km, Ha A « ~  
0,15 g/cm3. A negatív anomáliának megfelelő 
D ható az alaphegységen belül foglal helyet, 
környezetéhez képest kisebb sűrűséggel. Az A, 
B, C, D hatók hatásának összege a 6. ábrán lát
ható módon már megközelíti az észlelt anomá
liagörbét. Az egyezés azt a feltételezést is meg
engedi, hogy ezen a részen a makói árok mély
sége csökken.

A makói árok jelenlétét sem a Bouger-ano- 
máliákból, sem a gradiensekből nem lehet egy
értelműen megállapítani. Makó környékén je
lentkezik ugyan néhány 20 E értékű gradiens, 
de a  ferencszállási maxmumtól K-re a gradien
sek átlagos értékétől (10 E) alig van jelentős 
eltérés. A gradiens állandósága hosszú szaka
szon azt a gondolatot veti fel, hogy a ferenc
szállási ható keleti oldala dőlt síkkal közelít
hető meg. A Parker—Cav-féle mágneses stan
dard görbék (8) felhasználásával az észlelt mág
neses anomáliát olyan alakzattal lehetett leg
jobban megközelíteni, amelynek északkeleti 
irányban 70°-os dőlése van (7. ábra).

A feltételezett alakzatnak megfelelően vizs- 
gátuk meg a Bouguer-anomália képet. Feltű
nik, hogy a ferencszállási maximum keleti, 
északkeleti oldalán 10-es mgal közelében levő 
izonomál vonalak köze kis szakaszon növekszik. 
A bemutatott szelvényeken (3, 4. 5. ábra) is 
látható az a jelenség, különösen a déli szelvé-
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nyen. Az is megfigyelhető, hogy az anomál- 
görbe jellegzetes törésétől a maximum felé 
nagyobb a gradiens, mint a  másik oldal felé. 
A gravitációs görbének ezen sajátosságából azt 
következtethetjük, hogy a ferencszállási maxi
mumot okozó alakzat közelítőleg két egymás 
alatt levő különböző szélességű hasábszerű tö
meg indikációja. Az anomáliagörbe valóban 
megközelíthető két hatóval, amelyek közül a fel
színhez közelebb esőnek tetőmélysége 3 km, 
talpmélysége 6 km, szélessége 10 km. Az alatta 
levő szélesebb ha lóié tőmélység 6 km, talpmély
sége 12 km (8. ábra).

Az alaphegység mélyszerkezetének lépcsős
hatóval helyettesített modellje a szeizmikus 
adatokkal összhangban van, egyben megérteti 
azt a sajátságos hatóösszetételt, amely a látszó
lagos ellentmondások oka. Az ilyen szerkeze
tek — ha nagy mélységben vannak — egyszerű 
lejtőnek megfelelő anomáliákat okoznak.

Kiszámítottuk a ferencszállási és gyulai nagy 
gravitációs anomáliák mélységi hatóinak köze
lítő méreteit.

A mélyszámítások eredményei azt mutatják, 
hogy a nagy anomáliákat az alaphegység kőzet
tani változásai okozzák. A hatók tetőmélysége 
3-4 km, tehát itt valóban vastag üledékösszlet 
várható. A Battonya—Pusztaföldvár-i kiemel
kedés anomáliái maximálisan 4-10 mgal érté
kűek, ezekhez képest a keleti és nyugati 40 
mgal-os, ül. 22 mgal-os maximális értékű ano
máliák regionális hatónak számítanak. A regio
nális hatásokat az alaphegységen belüli okokra 
vezethetjük vissza. A refrakciós útidőgörbéken 
mutatkozó határsebességek oly módon változ
nak Ferencszállástól Battonyán keresztül Gyu
láig, hogy a szárnyakon nagy (6200 m/s) és a 
középső részen kisebb (5400—5800 m/s) sebes
ség jelentkezik. Feltételezhető, hogy a kőzet- 
sűrűség is ennek megfelelő értelemben válto
zik. Az . alaphegységen belül vannak sűrűség- 
csökkenések is, amelyek hatása Pusztaföldvár
nál a kiemelkedés pozitív hatását gyengíti. Az 
alaphegység bonyolult kőzetösszetétele befolyá
solja a Bouguer-anomália képet, és a tényleges 
domborzati formákkal ellentmondó képet ka
punk. A makói árok jelenlétének gravitációs 
indikációit is elárnyékolja a bonyolult kőzet- 
összetétel. Az üledékes kőzeteknek a nagy 
mélységgel járó tömörödésére utalna az a kö
rülmény, hogy a szeizmikus kiemelkedéseknek 
megfelelően számított gravitációs anomáliák 
csak akkor egyeznek meg az észlelt értékek
kel, ha az alaphegység és az üledékösszlet kö
zötti sűrűségkülönbség 0,1 gr/cm3.

Érdekes, hogy a tótkomlósi maximum a kü
lönböző laterális zavaró hatások ellenére is ha
tározott. A kristályos alaphegység Battonya—

Pusztaföldvár közötti vonulatata Tótkomlósnál 
elmélyül és ezt az elmélyülést töltik ki, mezo- 
zoós mészkövek, dolomitok. Az elmélyülés mé
rete a számítások szerint a felszíntől számítva 
3-3,5 km lehet, ha a mészkövek, dolomitok sű
rűségkülönbsége a kristályos kőzetekhez képest 
+  0,1 gr/cm3.

A magasabb derivált anomáliák a Dél-Tiszán- 
túlon olyat képet mutatnak, amely már össz
hangban van a megismert részben fiatalabb 
földtani szerkezetekkel részleteikben és regio
nálisan is. A pusztaföldvári kiemelkedésnek 
jól körülhatárolt magasabb derivált maximum 
felel meg. A makói árok helyén és a gyulai 
területen a +g+z2 értékek negatív zónái talál
hatók. A főbb szerkezeti irányok világosan kö
vethetők a zéró vonalak lefutásából. Nyilván
való, hogy a magasabb deriváltak anomáliái a 
szénhidrogén kutatásban jobban rávezetnek a 
keresett kismélységű kiemelkedésekre, mint a 
Bouguer-anomáliák olyan területen, ahol a 
Bouguer-anomáliákban uralkodnak a regionális 
hatások.

Több kutató a  Tiszántúlon izosztatikus je
lenségek lehetőségére utal. Hogy a süllyedések 
mennyiben vezethetők vissza izosztatikus je
lenségre, jelenleg kialakult véleményünk nin
csen. Balkay (1) szerint ezen a területen a 
kéreg vastagsága 20 km lehet.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a gra
vitációs méréseken alapuló hatószámítás, amely 
mellett az egyéb geofizikai, valamint a földtani 
adatokat is figyelembe vettük, a Tiszántúl D-i 
részének felépítésére új adatokat szolgáltatott. 
A számítások segítségével sikerült összefüggést 
találni a sokszor ellentmondónak tűnő adatok
ra, amelyet a terület különböző módszerrel vég
zett kutatási eredményei között találunk.

Ezen az összefüggő területen úgy látszik, 
hogy a Bouguer-anomáliák inkább a medence 
aljzat sűrűségeloszlását tükrözik; a sekélyebb 
szerkezeti elemek kimutatására a maradék ano
máliák látszanak alkalmasabbnak. A gravitá
ciós és mágneses mérések eredményein alapuló 
hatószámítások együttesen és egyértelműen 
nagy sűrűségű és egyúttal nagy szuszceptibi- 
litású kőzetek mélybeli jelenlétét bizonyítják. 
Ezek regionális hatása okozza a gravitációs kép 
észlelt alakulását. A hatószámítások segítségé
vel a mélybeli betelepülések közelítő méretét is 
sikerült tisztázni.

Az adatok és számítások azt valószínűsítik, 
hogy a Tiszántúl D-i részén a medencealjzat 
töréses. Minden valószínűség szerint egészen 
fiatalkorú (pliocén, vagy közvetlen pliocén 
előtti) mozgások is nagy szerepet játszottak a 
jelenlegi szerkezeti kép kialakításában. A fia
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tál harmadidőszaki üledékek vastagsága válto
zó, helyenként azonban igen nagy és megha
ladja az ország többi területein általában ész
lelt értékeket. A fiatal mozgások uralkodó ten
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A földi hőáram felszíni értékeloszlása Európában
írta: Scheffer Viktor

A földi hőáram anomáliás, magasértékű zó
náinak elhelyezkedése törvényszerűségeit vizs
gálván, egyelőre elsősorban W. H. K. Lee és 
G. I. F. MacDonald összefoglaló munkáira (1, 2) 
kell, hogy támaszkodjunk. 1963. júniusában már 
több mint 900 földi hőfluxusmérés adatai áll
tak a  szerzők rendelkezésére. Ezekből 757 ke
rült tudományos feldolgozásra, melyekből csak 
92 volt kontinentális és 665 óceáni mérés. Ezek 
területi eloszlását 5°x5°-os területeken az 1. 
ábránk mutatja be.

Ezen anyag alapján a földi hőáram számtani 
középértéke 1,61 ."cal'cm2 sec, amelyből 1,48 
kontinentális és 1,63 az óceáni középérték. Az 
ábrából látható a földi hőára,mmérések egyen
lőtlen eloszlása. A legtöbb mérést a Csendes 
Óceán keleti felében végeztek.

A földi hőfluxusanomáliák nagyságára és az 
anomális zónák kiterjedésére vonatkozóan az 
eddigi adatokból a következő információkat 
nyerjük.

A Földön ezideig megállapított legnagyobb 
hőfluxusérték, 13,8 'tóal/cm2 sec, a kontinentális

átlagérték nem egész tízszerese, Boldizsár Ti
bor által Larderelloban nyert megállapítást. A 
normális fluxus kétszeresétől ötszöröséig terje
dő értékeket földi viszonylatban eddig még ke
vés helyen sikerült mérni.

Az európai hőfluxusértékeket vizsgálva, arra 
a meggyőződésre jutunk, hogy a Larderelloban 
megállapított maximális nagyságú hőfluxus
érték jelentős részét az ottani folyamatos, 
nagymértékű gőztermelés másodlagos hatása 
hozza létre.

Az anomális, meleg területek kiterjedésének 
nagyságára az eddig összegyűjtött észlelési 
anyag a következő tájékoztatást adja.

Az Atlanti hátság hőfluxusanomáliája kb. 
200 km szélességű.

A Kárpát-medence geotermikus anomáliájá
nak átmérője kb. 300—500 km.

A Csendes-óceán keleti kiemelkedésének 
megfelelelő geotermikus anomális zóna széles
sége kb. 2400 km.

A japáni geotermikus anomália-öv szélessége 
kb. 1200 km.
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