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Az üveghutai telephely környezetének egyes tektonikai elemei a Bouguer-anomália térképen kimutathatók. Vizsgálataink azt mutat
ják, hogy a terület ismert földrengései alapvetően a fiatal, kis medencék peremeihez, az azokat jelző gravitációs gradiens zónákhoz kap
csolhatók. A Mecsekalja-vonal jelenkori szeizmicitása erősen kétséges.

1. Bevezetés

Az üveghutai telephely környezetében csak néhány gyen
ge földrengés kipattanásáról vannak adataink. Ez persze tá
volról sem jelenti azt, hogy a terület földrengés-veszélyezte
tettségét nem is kell vizsgálni. A radioaktív hulladékok lera
kója veszélyes létesítmény, amelynek földtani stabilitását 
évszázadokon keresztül kell garantálni, így a hatályos ren
deletek is előírják a szeizmológiai aktivitás monitorozás út
ján éveken keresztül történő megfigyelését. E megfigyelé
sek értékelését azonban nemcsak maguk a megfigyelt föld
rengések adatai befolyásolják, hanem az is, hogy ezeket az 
adatokat milyen tektonikai modellbe helyezzük, azaz hol 
húzzuk meg a feltételezhetően aktív törésvonalakat, illetve 
a forrászónák határait. Vizsgálataink e feladat megoldásá
hoz kívánnak segítséget nyújtani.

2. Adatok, vizsgálati módszerek

A vizsgálatok céljaira egy 50x60 km-es terület Bouguer- 
anomália térképét szerkesztettük meg (7. ábra). A térképen 
feltüntettük az ismert történelmi rengések epicentrumait Z síro s 

et al. (1988) nyomán, valamint a Paksi Mikroszeizmológiai 
Megfigyelőhálózat által jelzett földrengések epicentrumait 
(forrás: Internet a www.seismology.hu címen).

A Bouguer-anomália térképen a törésvonalak az anomá
liákat egymástól elválasztó átmeneti (gradiens) zónák for
májában jelennek meg. Ennek természetes feltétele, hogy a 
törés mentén bekövetkezett mozgások következtében a tö
rés két oldalán különböző sűrűségű képződmények legye
nek. Ez a feltétel elsősorban azon törések esetében teljesül, 
amelyek mentén a terület kisebb-nagyobb részmedencéi be
süllyedtek, ilyen esetekben ugyanis a törés egyik oldalán 
nagy sűrűségű alaphegységi képződményeket találunk, míg 
a levetett szárnyon kis sűrűségű laza üledéket. Ez azt jelenti, 
hogy a felmértség (mérési pontok sűrűsége) korlátain túl
menően sem számíthatunk arra, hogy minden törésvonalat

kimutathatunk a gravitációs anomáliák segítségével. Ugyan
akkor ez a korlátozás nem feltétlenül zavaró a földrengések 
tektonikai vonatkozásainak vizsgálatában, hiszen a terület 
részmedencéi a földtani közelmúltban keletkeztek, így felté
telezhető, hogy a jelenleg is aktív törésvonalak jelentős ré
sze éppen e medencék határai.

A területre vonatkozó epicentrum-adatokat táblázatos 
formában is megadjuk. A két adattípust azért érdemes meg
különböztetni egymástól, mert pontosságuk, kimutatható- 
sági határuk jelentősen különbözik. Az 1. táblázatba foglalt 
történelmi rengésekről elsősorban feljegyzések alapján van
nak adataink. Nem a tényleges epicentrumot ismerjük, ha
nem azt a helyet, ahol a rengést észlelték (és az eseményt 
feljegyzésre érdemesnek tartották), így az 1. ábrán jelölt 
epicentrumok a valóságostól akár több kilométer távolsá
gra is lehettek. Az érzékelés alsó határa az MSK-64 skála

1. táblázat
Történelmi földrengések epicentrum adatai 

a vizsgált területen

Sorszám Rengés ideje Epicentrum
helye

Becsült
magnitúdó

1 . 1876. 12. 06. Mohács 4,4
2. 1881. 06. 22. Sióagárd 3,5
3. 1882. 11. 24. Bátaapáti 2,6
4. 1882. 12. 12. Mohács 2,6
5. 1883.02. 09. Bonyhád 2,6
6. 1883. 02. 09. Bonyhád 2,6
7. 1883.02. 10. Bonyhád 2,6
8. 1900. 03. 23. Szekszárd 2,6
9. 1907. 03. 25. Bátaszék 3,2

10. 1909.01. 21. Baja 3,6
11. 1909. 05. 29. Magyarsarlós 3,6
12. 1922. 09. 23. Pécsvárad 2,3
13. 1933.06.04. Báta 2,6
14. 1933. 06. 04. Báta 2,0
15. 1938. 07. 18. Máriakéménd 3,8
16. 1939. 08. 22. Kozármisleny 2,0

http://www.seismology.hu


szerinti 2-es fokozat, ami többnyire 2,0 magnitúdónak felel 
meg. A Mikroszeizmológiai Megfigyelőhálózat által műsze
resen jelzett rengések epicentrum-adatainak (2. táblázat) 
pontossága ezzel szemben 1 km körüli, és látható, hogy a 
területen észlelt négy rengés egyike sem éri el az emberi 
észlelés lehetőségeinek alsó határát.

2. táb láza t

A Mikroszeizmológiai Megfigyelőhálózat által jelzett földrengések 
epicentrumai a vizsgált területen

Sorszám
Epicentrum

Magnitúdó
X y

1 . 100 800 638 800 0,9
2. 70 100 644 500 1,5
3. ■ 72 600 643 200 1,9
4. 88 300 634 600 1,2

3. Eredmények

Az 1. ábrán feltüntettük a területen keresztülhúzódó 
nagyszerkezeti vonalat, az ún. Mecsekalja-vonalat mint elvi
leg lehetséges aktív tektonikai vonalat is Barabás et al. 
(1964) nyomán.

Megállapítható, hogy a Mecsekalja-vonal a Bouguer- 
anomália térkép alapján nem mutatható ki. Ez a Bouguer- 
anomáliákkal kapcsolatban említettek szellemében nem 
meglepő, hiszen a vonal paleozoos és mezozoos aljzatú te
rületeket választ el egymástól, amelyek között alig van sűrű
ségkülönbség, így a Bouguer-anomáliák elsősorban az alj
zatképződmények helyzetét, és nem minőségét jelzik.

A Mecsekalja-vonal aktivitását megítélendő egy 10 km 
széles zóna földrengéseit vizsgáltuk. A szélesebb zóna vizs
gálatának szükségességét az epicentrum-adatok pontatlan
sága mellett az is alátámasztja, hogy ha a vonal dőlt helyzetű, 
egy több km mélységben, a vonal mentén kipattanó rengés 
epicentruma a vonal felszíni helyzetétől jelentősen eltérhet.

Az 1. ábra szerint e zónában három rengés pattant ki az 
elmúlt 120 év folyamán. Az 1. táblázatban 8-as számmal je
lölt 1900-as szekszárdi rengés esetében valószínűsíthető, 
hogy a rengés nem a Mecsekalja-vonal mentén keletkezett, 
hanem a kis lokális Bouguer-minimum valamelyik pere
mén, esetleg ezek egyike és a Mecsekalja-vonal metszésé
ben. A 12. számú, 1922-es pécsváradi rengés esetében a szi

tuáció hasonló, a rengés valószínűleg a Bouguer-minimum 
által jelzett kis medence ÉK-DNy-i csapású vagy erre me
rőleges pereméhez, esetleg a két medenceperemi törés met
széspontjához kapcsolható. Kevésbé világos a helyzet a 3. 
számú, 1882-es bátaapáti rengés esetében, itt az epicent
rum közvetlen közelében ugyanis nincs gravitációs gradiens 
zóna. Bátaapátitól ÉK-re azonban csak 6-8 km-re vannak 
más községek, ahol a földrengést elvileg észlelhették volna, 
így elképzelhető, hogy a rengés a Bonyhádtól DK-re kimuta
tott kis Bouguer-minimumnak megfelelő medence déli vagy 
DK-i pereméhez kapcsolódott. Ez természetesen csak 
lehetőség, a rengés kapcsolódhatott a Mecsekalja-vonalhoz 
is, vagy a terület más töréséhez is.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Mecskalja- 
vonal szeizmikus aktivitása, hasonlóan a magyarországi nagy- 
szerkezeti vonalak többségéhez, igen alacsony. A három 
földrengés epicentrum önmagában is kevés, és láthattuk: 
kettő esetében valószínű, hogy a Mecsekalja-vonal környe
zetében kipattant rengés alacsonyabb rendű aktív vonalhoz 
kapcsolódik.

A magyarországi nagyszerkezeti vonalak csekély akti
vitásának több oka is lehet. Elképzelhető, hogy egyes vona
lak mentén ma már nem történik elmozdulás, így mechani
kai feszültség eleve nem halmozódhat fel. Más esetekben 
esetleg elmozdulás ugyan történik, de a hosszú ideje folyó 
tektonikai mozgások következtében a csúszófelület elég si
ma ahhoz, hogy a mozgás akadálytalanul, feszültségfelhal
mozódás nélkül történjen. Megemlítjük, hogy az alacsony 
szeizmicitás ugyan általában jellemző a magyarországi 
nagyszerkezeti vonalakra, de azért van ellenpélda is: a di- 
ósjenői diszlokációs öv vagy a Zagyva-árok keleti pereme 
esetében számos történelmi rengés jelez mai aktivitást.

Az 1. ábrán ábrázolt területen kipattant valamennyi, ed
dig nem részletezett rengés esetében elmondható, hogy 
azok epicentrumai gravitációs gradiens zónákra esnek, így 
a kipattanásukért felelős törésvonalak helyzete a Bouguer- 
anomália térkép alapján nagy valószínűséggel meghatároz
ható.

Ugyanez mondható el a Mikroszeizmológiai Megfigye
lőhálózat által regisztrált négy rengésről is, azzal a megjegy
zéssel, hogy ezek között valamennyi egy konkrét szerke
zethez, a Bouguer-anomáliák alapján Baja környékén ki
mutatható, mintegy 30x15 km kiterjedésű kis medence 
peremeihez kapcsolhatók.


