
A módszeres szubdukcióvízsgálat a hasznosítható 
telepek kutatásának szolgálatában

Irta: Szádeczky

Nem csekély azoknak a kutatóknak a száma, 
akik szerint a lem eztektonika —, ill. annak szé
lesebb körű alkalmazása, az ún. új globális tek
tonika — a szilárd föld tudom ányainak legjob
ban alátám asztott — geofizikai és kőzettani 
m érések által kvantitative egybehangzóan meg
alapozott — elmélete. Az elmélet fejlesztésén 
jelenleg a kutatók hatalm as tábora dolgozik. 
Az elenyésző számú, de nem elhanyagolható el
lenvéleményekkel más helyen foglalkozunk. E 
kritikai elemzés szerint a valóság a lemeztek
tonika mai modelljeinél bonyolultabb, de annak 
ezek a modelek ezideig a legjobb megközelítései.

Az elmélet döntő új eleme a lemezek nagy 
köpenymélységbe hatolásának feltevése, a szub- 
dukció. A szubdukció felfedezését a geoszinkli- 
nális elméleten kívül főleg a századforduló óta 
fejlődő mélyáram lási koncepciók és a tektonikai 
takarók elnyelési elmélete (Verschluckungs- 
theorie) készítették elő, míg a lemezek horizon
tális vándorlása kim utatásához az 1912 óta fej
lődő kontinensvándorlási elméleten keresztül 
vezetett az út. Az új globális tektonika tehát 
csaknem egy évszázadra visszatekintő földtani 
koncepciók főelemeinek összegzése is.

A szubdukciók igen nagy függőleges k iterje
dése, valam int légköri hatása összeköti a külön
böző földtudományok által tanulm ányozott ho
rizontális szférákat, lehetővé téve a közös föld- 
tudom ányi oknyomozás, a geonómia kialakítá
sát. Az új globális tektonikának ilymódon az 
összes földtudomány számára jelentős közös — 
geonómiai — inform áció-tartalm a van. Ered
ményei összekapcsolják a globális szerkezetek 
és a Föld fejlődése évmilliós folyam atait a tá r
sadalmi jelenségekkel, az ipari tengelyterületek 
kialakulásának kérdéseivel, valam int műszaki 
problémákkal. Egymástól függetlennek látszó 
jelenségek kerülnek így közvetlen összefüggés
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be, ami a módszerek és következtetések meg
bízhatósága kölcsönös ellenőrzésének jelentős 
többletét is eredményezi.

Az új globális tektonika, különösen a szub
dukciók kutatását, elsősorban a gyakorlat kö
veteli. A hasznosítható ásványi anyagok nagy
része, a szénhidrogének, a magmás, a meta- 
szomatikus és egyes üledékes érctelepek, szá
mos kerám iai és ipari nyersanyag, a fokozott 
geokémiai mobilizáció, az illők koncentráltabb 
vándorlása közvetítésével keletkezik, képződése 
tehát részben, vagy egészen a legintenzívebb 
földi mobilizációs folyamatokkal jellemzett 
szubdukciós jelenségekhez kapcsolódik.

A szubdukciók e rendszeréhez hozzátartoz
nak a betolódó lemezek főleg üledékes fedőjé
ből a nagy mélységben kiolvadó és a betolódási 
sebhelytől gyakran csak 100—200 km távolság
ban feltörő vulkáni és más magmás képződmé
nyek. (De nem m inden betolódáshoz tartozik 
vulkáni övezet. Ahol a nehezen olvadó szilikátos 
és karbonátos kőzet jelentős OH -tartalm ú agya
gos kíséret nélkül tolódik a mélybe — pl. Du
nántúli Középhegység — ott nagyobbmérvű 
korrelát vulkánosság sem fejlődik ki.)

Az 1971., 1792. és 1973. évi tanulm ányaink 
szerint a K árpát—Pannon területen  4, esetleg 5 
újalpin — felsőkréta és annál fiatalabb — szub
dukciós sebhelyvonulat és korrelát vulkáni 
övezet különböztethető meg, amelyek nagyrészt 
idősebb, főleg hercinkorú hasonló mozgások 
ú jra  aktíváit származékai.

1. A kárpáti szirtöv szubdukció ja, lényegi
leg a Pannon-m edencék felé dőlő (DK—D— 
DNy-i) betolódással.

2. Az alpi Insubria—Judikaria vonal foly
tatását képező középhegységperemi szubdukció, 
amelyet a mezozikumban még részben talán 
DK, az alsómiocénig ÉNy-felé hatoló betoló-
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dás jellemez. Ez a szubdukció a M átra alján fel
tehetően két ágra oszlik: a Darno vonalra és az 
ÉK-alföldi ágra.

3. A Mecsek—Kiskőrös—Maros szubdukció, 
legalább is a Dunántúlon ÉNy-felé hatoló be- 
tolódással. Az előbbivel együtt —■ legalább is 
részben — m ár a hercin hegységképződés idején 
aktív volt.

4. A szubdukciósan csak az alsómiocénig 
aktív, nagyalföldi „flis” szubdukció, közel m erő
leges betolódással.

(5. Bizonytalan még a Rába-vonal szub- 
dukciós sebhely jellege.)

E szubdukciós rendszert részleteiben a 
Földtani Közlönyben m egjelent dolgozat írja  le. 
Jelen dolgozat viszont a Földtani Társulat Á lta
lános Földtani Szakosztályában tarto tt előadás 
(1972. IX. 20.) m ódszertani részét tartalm azza 
— továbbfejlesztésekkel — és metodikai célja 
m ellett a hasznosítható ásványi anyagok ku ta
tásához is új szempontokat kíván nyújtani.

A szubdukciókutatás módszereinek alkal
mazási területe változik a szubdukciók fajtái, 
intenzitásai, aktivitási állapotai és a szubdukció- 
ban résztvevő kőzetek összetétele szerint. A 
szubdukció főfajtáit elsősorban az orogének 
jellege szerint lehet elkülöníteni (DEWEY és 
BÍRD 1971) óceáni és kontinensközti (Andok), 
óceán és szigetív közti (Japán), két kontinens 
közti (Himalája), kontinens és szigetív közti (Üj 
Guinea és részben Tethys), valam int óceánon 
belüli (Tonga—Kermadec) típusokra. Az első 
két típus főleg a Cirkumpacifikus, a második 
kettő a Tethys övezetében jelentkezik.

Más szempontból m egkülönböztethetők a 
gyakoribb asszimetrikus egyoldalú és néhány a 
földtani m últból származó példákon ism ert 
szimmetrikus, két ellentétes irányba dőlő (kü
lönböző korú) szubdukcióval jellem zett bilate
rális betolódási típus, pl. a Ny-Alpok és az 
Appenninek közti Sestri—Voltaggio vonala, to
vábbá a Maros-ív, jelenkori analógiaként a 
Tonga—Kermadec típus. Utóbbiakhoz tartoz
hatnak a „N arbe” jellegű tektonikus sebhelyek 
is, am elyeket azonban DEWEY és HORSFIELD
(1970) nem tekintenek valódi szubdukcióknak.

A szubdukció kora, ill. aktivitása szerint el
különíthetők a még működő horizontális eltoló
dásokkal — jelenkori óceáni „spreading”-gel — 
jellem zett aktív, a m ár csak mélységi átalaku
lással jellem zett szem iaktív (pl. K árpát—Dina- 
rid terület) és a teljesen inaktív (pl. Ural) be- 
tolódások. A betolódott anyag a mélyebb kéreg
ben és köpenyben hosszú ideig idegen test m a
rad, így aktivitása a szem iaktív stádium  után  
újraéledhet. Különösen a Tethys m ikrokonti- 
nensei körül a kéreg ism ételten széthasad, á t
meneti óceáni sávok képződnek a szubdukciós 
övék mentén, éspedig feltehetően főleg azok 
legkevésbé összeforrt magasabb szintjeiben, a 
betolódás dőlésirányával ellentétes átfordulásá
val, amikor az új óceáni sávra a még igénybe 
nem vett másik szomszédos kontinentális kéreg
sáv tolódik rá. Itt a szubdukció m entén gyakori 
a horizontális eltolódás is, sőt az átm enetileg 
a transzform  törés szerepét is átveheti.

A betolódási intenzitás, ill. mélység szerint 
m egkülönböztethetők az első- (cirkumpacifikus), 
a másod- (Tethys) és az egész litoszféra betoló- 
dása helyett csak az üledékes takaró betolódá- 
sával jellem zett harm adrendű (feltehetően egyes 
hazai) betolódások.

Lényeges különbség van a betolódás sebes
sége szerinti típusok közt is. MYASHIRO 
(1972) szerint a gyors betolódást 8—9 cm/év 
sebesség, 10—11 km -es m élytengeri árokm ély
ség, 600—700 km -es maximális földrengési 
mélység és uralkodóan tholeiites, később alá
rendelt mészalkáli és esetleg elenyésző alkáli 
jellegű vulkanizmus jellemzi, pl. Tonga, Bonin, 
ÉK -Japán, Kurili, Kamcsatka. A közepes, 5—6 
cm/év sebességű szubdukcióval 7—8 km m ély
tengeri árokmélység, 300—600 km maximális 
földrengési mélység, kezdetben esetleg aláren
delt tholeiites, később uralkodó mészalkáli, majd 
alkáli jellegű vulkanizm us jár: Aleuták, Riukiu, 
Indonézia. A lassú, 2— 3 cm/év sebességű szub- 
dukcióhoz 4 km körüli m élytengeri árokm ély
ség, 100—300 km m aximális földrengési m ély
ség, uralkodóan alkáli jellegű vulkanizmus kap
csolódik: Égei-tenger, Kalábria, M acquerie. Ez 
az elkülönülés feltevésünk szerint (1973/2) a 
betolódás sebességének növekedésével a litosz
féralem ez felszínére időegység ala tt lerakódó 
csökkenő üledékm ennyiséggel áll összefüggés
ben.

A következőkben a cirkum pacifikus övre 
nézve az irodalom, a M editerraneum ra nézve 
főleg saját K árpát—Pannon terü leti vizsgála
taink alapján soroljuk fel az eddig ism ert mód
szereket.

1. A szem iaktív és a régi inaktív, keskeny
sávvá összezárult szubdukciós övezetek legfon
tosabb bizonyítékai a szubdukciós milonitok, ill. 
ezek durvaszem ű analógiái, a tektonikai kőzet- 
melange-ok. A kárpáti belső szirtöv, valam int 
a Darnó-öv rendkívül bonyolult tektonikai 
szerkezete típusos m elange-szerkezet (ábrák az 
1971. évi dolgozatban). A melange-övezetekben 
egymás m ellett igen különböző korú és jellegű, 
valam int azonos korú, de nagym értékben kü
lönböző, sekély- és m élytengeri fáciesek elkent, 
összetöredezett tömbjei, foszlányai, valam int 
szirtjei jelennek meg, jelezvén, hogy a melange 
övezet utólag néhány km szélességre összezárult 
sávja a mai m élytengeri árkokhoz hasonlóan, 
egykor esetleg több száz km széles övezet tú l
nyomóan m élybetolódott m aradványa. Egyéb
ként azonos körülm ények közt a melange kép
ződés intenzitása növekedik a szubdukciós seb
hely összezárulásával: keskeny sebhely (pl.
kárpáti szirtöv) típusosabb —■ kevertebb és ki
sebb egységekre tö rt — m elange-t hoz létre, 
m int a kevésbé kom prim ált szélesebb sebhely 
(pl. Maros-ív). A melange öv az aktív állapot 
után maga is részt vehet a mögöttes terület 
süllyedésében, s így gyakran (alföldek!) fiata
labb üledékek takarják.

2. A szubdukció következtében egykor egy
mástól távol fekvő terü letek  közvetlen érin tke
zésbe kerülnek. így a sebhely többnyire egy
mástól nagym értékben különböző kéregrészeket, 
idegen kőzetcsoportokat választ el egymástól.
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Minthogy a szubdukció előtt kiemelkedő kom p
ressziód, mögötte dilatációs süllyedési szerkeze
tek fejlődnek ki, ezért a szubdukciós sebhely 
két oldalán a képződési mélységben esetleg 
több ezer m -re különböző kőzetek jelennek meg. 
A mecseki szubdukció É-i oldalán főleg mezo- 
zoós (és fiatalabb) üledékes képződményeknek, 
déli oldalán viszont sok km m élységben átkris
tályosodott kőzeteknek van túlnyom ó szerepe.

3. A szubdukciós sebhelyek előterét a szub- 
dukcióval párhuzamos kompressziós, pl. pikke
lyes tektonikai szerkezetek jellem zik. Ezek a 
kőzettani felépítés és a szubdukció fajtájátó l 
függően változnak. A pikkelyes szerkezetek 
gyakoriságát m utatják  többek közt DEWEY és 
BÍRD szelvényei. Ezekhez közelálló, vagy azok
kal azonos m élyfúrásokkal jól m egvilágított 
„ékszerkezet” ism eretes KÓKAY J. (1956) ta
nulm ányai alapján Várpalota vidékéről. KÓ
KAY adatai alapján feltehető, hogy itt  az ék
szerkezet alakulása időbelileg távolodik a szub
dukciós sebhelytől. A külső és belső Bécsi-me
dencét elválasztó, általa is em lített W aschberg 
öv hasonló ékszerkezete ugyancsak szubduk
ciós zónában, a kárpáti szintövi szubdukció 
folytatásában jelenik meg.

Távolabb a szubdukciós sebhelytől a lapos, 
pikkelyes rátolódásokkal jellem zett törvegyűrt 
szerkezet — pl. a Dunántúli-középhegység 
nagyrésze — jön létre, amely ma m ár légifelvé
telek ú tján  is elemezhető (RÁDAI Ö. 1969,
1970).

A takaros hegységek többnyire ugyancsak 
a sebhely előtti feltolódás term ékei, amelyek 
feltehetően főleg intenzív ferde betolódások ese
tében fejlődnek ki. Takaros rátolódások kiala
kulása azonban a szubdukció előtt nagy távol
ságban is feltételezhető (DICKINSON 1970). A 
pikkelyes és takaros hegység néhány lem eztek
tonikai különbségéről a Földtani Közlöny-beli 
dolgozat szól.

4. M odellünk értelm ében a szubdukciós 
sebhely mögött besüllyedési terület a lakulhat ki. 
Már az óceáni lemez aktív betolódása idején is 
e mögöttes övben fejlődik ki az alátolódás foly
tatásaként a m élytengeri árok. Az óceáni le
m ezperemek a rátolódott szomszéd kontinentális 
lemez által okozott benyomódása még a szemi- 
aktív stádium  kezdetén is érvényesül és ez 
nagyobb m értékben csak kb. egy földtani eme
letnyi idő, rendszerint kb. 2—5 millió év alatt 
egyenlítődik ki, simul el izosztatikusan.

A besüllyedés kifejlődéséhez hozzájárul az 
üledéktakarónak és közvetlen feküjének kivéko- 
nyodása is a meghajtó litoszféralemez külső pere
mén. M ennél nagyobb hajlásszögű e litoszféra
lemez megtörése, annál nagyobb m érvű az üle- 
dék-kivékonyodás és -besüllyedés. M ennél kép
lékenyebb az üledék, annál szélesebb terü letre  
terjed  ki a süllyedés, de annál csekélyebb az 
átlagos besüllyedés. (A viszonyokat legegysze
rűbben egy teljesen merev, tehát pusztán törés
sel reagáló kőzetfedőben keletkezett törési ék 
területének számításával közelíthetjük meg.)

5. A szubdukció jelentékeny üledéksávokat 
tün te t el a felszínről és így fácieshiányokat 
okoz. A fácieshiányokat rendszereresen kim uta

tó fáciestérkép közvetlenül feltüntetné a szub
dukció övezeteinek hatóudvarát. Minthogy a 
szubdukció során m indkét oldalról különböző 
vastagságú, akár takaró jellegű üledéksávok 
csúszhatnak gravitációsan a mélybe, a fácies- 
hiányok — a szubdukciós sebhelytől távolodva 
csökkenő intenzitással — szélesebb területre is 
kiterjednek. Az időben és térben gyors lito- és 
biofácies változások nyilván az aktív szubduk
ciós övezetek környezetében kulm inálnak és így 
a szubdukció sebessége változásának kim utatá
sára is alkalmasak.

BALOGH, BALDI, HÁMOR, JÁMBOR oli- 
gocén és miocén fácies térképvázlatai éppen a 
feltételezett szubdukciós sebhelyek m entén sej
tetnek — eddig indokolatlannak látszó — fá
cieshiányokat, pl. neritikus képződmények h ir
telen végződését megfelelő partközeli fáciesek 
nélkül. A fácieshiányokat tudatosan feltüntető 
fáciestérképek az eddigi földtani szemlélettel 
alig egyeztethető jelenségeket világítanak meg 
és tesznek rendszeres vizsgálat tárgyává.

6. A kőzetképződések a szubdukciós tekto
nikával való korrelációjából következően szá
mos szubdukciót indikáló kőzet- és ércfajta 
létezik.

Az üledékes kőzetek  közül a mélytengeri 
árok jellegű szubdukciós vályúnak megfelelően 
a mélyebb tengerre utaló radiolarites (és bázi- 
tos-ultrabázitos) kőzet-társaság a Tethys típusú 
intrakontinentális óceánsávok esetében a szub
dukciós tengely közelségét jelzi. A szubdukció 
előtt feltorlódó övékben egy előző, mészkőben 
gazdag terü leten  a kiemelkedés karsztbauxitot 
hoz létre a szubdukciós sebhellyel párhuzamo
san. Mögötte viszont a besüllyedő terület tú l
nyomóan flis, vagy molasz jellegű üledékei ke
letkeznek, a szubdukciós aktivitás fokától füg
gően. A Tethys összetolódó, szűkülő („anti- 
spreading”-es) óceánsávjai kontinentális pere
m ének elegyengetődését a kontinensvándorlás 
megakadályozza, azt állandóan felfrissíti, az így 
folyton m eredek lejtőn a flis  képződés feltétele, 
a ritm usosan ismétlődő zagyáram-képző gravi
tációs üledékcsúszás állandósul. Amikor viszont 
a betolódás befejeződésével az óceánsáv teljesen 
bezárul, a flisképződést felváltja a normális el- 
egyengetéssel kapcsolatos neritikus, ill. molasz 
üledékképződés. Ennek megfelelően a K árpát— 
Pannon terü let krétakorú első alpin betolódásai 
m entén a felsőkréta-paleogén flis üledékvályúk, 
viszont a betolódásokat befejező miocén szub
dukció u tán  a norm ál neritikus, ill. molasz vá
lyúk jönnek létre.

7. Jellemző kémiai összetételű és sávos ki- 
fejlődésű szénhidrogéntelepek  is indikálják a 
szubdukciós övezetet. Az 1971. évi dolgozat fel
tevése szerint a szubdukciós övezetekkel hidro
dinam ikus kapcsolatban álló, csapdaképzésre 
alkalmas tárolókőzetekben nagym érvű szén
hidrogén-felhalmozódás történik. Ilyenszerű el
képzeléssel HEDBERG (1971) is foglalkozott, de 
azt példákkal nem tám asztotta alá. Az 1971. évi 
dolgozatunk e kapcsolatot konkrét példák alap
ján fe jte tte  ki: a K árpátok külső perem i öve 
romániai, kárpátukrajnai, lengyelországi, cseh
országi és ausztriai szénhidrogéntelepei a kár
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páti szirtöv szubdukciójával korrelálnak; a ma
gyarországi szénhidrogén- és CCh-telepek az 
(azóta pontosabban is kidolgozott) hazai szub- 
dukciós rendszerhez kapcsolódnak. Hasonló 
kapcsolatok a Tethys többi részén és a Cirkum- 
pacifikus övben is kim utathatók: ezek kőolaj
telepeinek régi szelvényeiben mai szemmel 
részben típusos szubdukciós jellegeket ism erhe
tünk fel.

A szubdukciós típusú szénhirdogéntelepek- 
kel szemben a másik szélsőséget a táblás terüle
tek nagy m edencéinek szénhidrogén típusa kép
viseli. Egyelőre e két típusra egyszerűsítve a vi
szonyokat, fontos új összefüggésre következtet
hetünk a kőolaj kémiai összetétele és a földtani 
szerkezet közt. Ismeretes, hogy a kisebb fa j
súlyú parafin bázisú kőolajok főleg az idős és 
mélyenfekvő tárolókban, a nagyobb fajsúlyú 
naftén bázisúak viszont a fiatalabb és magasabb 
tárolókban jelennek meg. A kőolajok összeté
telét azonban pontosabban, pl. a különböző hő
mérsékleten átdesztilláló szénhidrogén-frakciók 
sűrűségével (pl. HEMPEL elemzés) kell jelle
mezni. Modellünkből az következik, hogy az 
ilyen módon megkülönböztethető 9 típus közül 
8 főleg a szubdukciós telepekben, míg az ezek
kel szemben álló szélsőséges 9. típus főleg a táb
lás területek kőolajaiban jöhet létre. (E kérdés
sel külön dolgozatban foglalkoztunk.)

E modell szerint a prognosztikus készlet
számítás közhasználatú WEEKS-féle eljárása 
alapvető módosításra szorul: egyrészt nagy 
súllyal tekintetbe veendők a mélyben rejtőző, 
nagy mélységre tolódott szubdukciók üledékei, 
másrészt a szénhidrogénképződés szem pontjá
ból eddig érdektelennek számító hazai idősebb 
kőzetek is potenciális anyakőzetek lehetnek. Az 
üledékek betolódása a mélységet lehűti (1. 23. 
pont), az üledék esetleg évmilliók múlva mele
gedik fel annyira, hogy belőle hőmérsékletileg 
és nyomással „geokémiailag” aktíváit organikus 
anyagú kőolaj képzők szabadulnak fel.

A szubdukciónak lehet azonban negatív 
hatása is a szénhidrogén-képződés szem pontjá
ból. Ha ui. az üledékek közt erősen oxidált kő
zetek (pl. vörös üledékek) is vannak, úgy az 
azokból felszabaduló oxigén, ill. oxigénben gaz
dag mobilizátumok az organikus anyagoknak 
vízzé és széndioxiddá lebontását segítik elő, 
szénhidrogén-képződés nélkül.

8. A m etam orf kőzetfáciesek már ism ert 
indikátorai a szubdukcióknak. DEWEY és BÍRD
(1971) m utato tt rá, hogy a nagy m élységre és 
betolódásra utaló nagynyom ású—kishőmérsék- 
letű metamorf övék (a glaukofánfala fácies) kes
keny sávok alakjában főleg a szubdukciós övben 
fejlődnek ki.

A szubdukció indikátorának tekinthetők az 
igen nagynyomású, de nem különlegesen magas 
hőm érsékletű ún. kéreg-eklogitok is (COLEMAN 
1972). Ezek túlnyomóan előző tektonofázisok kő
zetei, amelyek az orogén inverzióval a szub
dukciós sík átfordulásával — dőlésirányának 
ellentétessé válásával — kapcsolatosan kerültek 
a felszín közelébe közvetlenül a kisebb m ély
ségi kristályospalák mellé, és váltak az új be- 
tolódás mögötti süllyedők üledékeinek aljzatává.

Ezek közé sorolhatók japáni, kaliforniai, alpi 
példák, továbbá a dél-baranyai eklogit, valam int 
e környék SZEDERKÉNYI által tanulm ányozott 
szillimanit és diszténes kristályospalái.

9. A magmás kőzetek  közül részben az ini- 
ciális-ofiolitos magmák gyakorisága jelzi a szub
dukció eugeoszinklinálisos — aktualisztikusan 
m élytengeri árok jellegű — tengelyét. A beto
ld á s s a l  keletkező szín- és posztorogén gránit 
viszont a szubdukció tengellyel párhuzamos sze- 
gélyi öv, mely rendszerint csak az inaktív 
övékben kerül a felszínre, míg a szubszekvens 
andezit a sebhelytől még távolabb fekvő pár
huzamos sávban m ár az aktív fázisban m egje
lenhet, a szemiaktívben feltűnő, az inaktívban 
m indinkább lepusztul. Az andezitív jelenleg 
átlag 160 km távolságban húzódik a m élyten
geri árkoktól, a leendő szubdukciós sebhelytől. 
Az üledék 1, ill. 10 cm/év betolódási sebességnél 
16, ill 1,6 millió év múlva éri el a magmás ki
olvadás kezdetének átlag kb. 40 km -es m ély
ségét. így az olaszországi és Égei-tengeri vulka- 
nizmus — LEPICHO és MYIASHIRO 2—3 
cm/év betolódási sebességével számolva — 3,2— 
4,8 millió éves legfiatalabb pliocénkorú üledé
kek betolódásos származékának adódik. A vul
káni ív tehát nemcsak az egykori szubdukció 
körülbeli helyét, hanem  annak hozzávetőleges 
korát is indikálja.

10. Módszert dolgoztunk ki (1973/2) a be
tolódott üledékek tömegének, vastagságának és 
a betolódott lemez, ill. üledékes medencerész 
szélességének meghatározására. Az eljárás a be
tolt üledékek parciális megolvadásából származó 
felszínre tö rt andezit mennyiségének földtani 
kiértékeléséből indul ki. Ebből a teljes betolt 
üledékmennyiség V térfogata:

100 ( i + E  +  r)
V = -----------------------

P

ahol x  a felszíni andezit földtanilag m eghatá
rozott térfogata, E az eredetileg felszínre tö rt 
andezit tömegből — az erózió időtartam a és az 
eróziós sebesség értéke alapján szám ított le
pusztult hányad, r  az andezittöm egnek az erő
sebben lepusztult területeken a felvezető szub- 
vulkáni csatornák m éretei alapján számított 
mélységi (szubvulkáni) hányada, p a betolt üle
déktömegből parciálisán andezitmagmává olva
dó rész. A p érték  a betolt üledék átlagos ösz- 
szetételéből és ennek a nagynyomású kísérle
tekkel m eghatározott mélységi átalakulásából 
közelítően számítva átlagban m integy 10%. A 
K20/SiQ>-értékből m eghatározott h kam ram ély
ség, továbbá a betolódási sebhely és az andezi- 
tes vulkáni vonulat közti d távolság m eghatá
rozza az andezites magkamráig vezető szub
dukciós úthossz Li értékét és dőlésszögét. Ez és 
a betolódás kezdetének, továbbá az andezites 
erupció kezdetének és végének időpontja meg
határozza a betolódás v  sebességét, amiből a 
betolt üledék V  térfogatának ism eretében a 
mélyben eltolódó üledék e vastagsága adódik, 
ebből pedig a betolódási szög ism eretében a fel
színen eltolódó lemez üledéktömegének F ke
resztmetszetéből kapjuk a betolt üledékes sáv és
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a betolt kristályos litoszféralemez eredeti В szé
lességét. A m agyar középhegységperemi betoló- 
dás M átra—Börzsöny vulkánokkal korrelát sza
kaszának param éterei az új módszerrel számít
va: a betolt üledék térfogata 4500 km3, az Li 
úthossz 163 km, az andezites kamramélység 160 
km, a betolódási szög 72°, ill. 82°, az e mélység
beli üledékvastagság 1,1 km, a felszíni üledék
vastagság 3,3, ill. 6,6 km, a felszíni betolódási 
sebesség 1,0 cm/év, a betolódott üledéksáv, ill. 
a betolódott litoszféralemez szélessége 50 km. 
A kapott értékek a tényleges üledékvastagsági 
adatokkal kielégítően egyeznek.

11. Indikátorai a szubdukciónak az „oro- 
gén” magmás kőzetekkel társuló jellemző ér- 
cesedések, és fordítva a szubdukciók helyének 
ismerete alapján következtethetünk ismeretlen 
ércelőfordulások helyzetére. Az 1971. évi dol
gozatunkban kifejtett, erre vonatkozó tétel az
óta sokoldalú alátám asztást nyert. GUILD (1972) 
kim utatta, hogy a legtöbb poszteocén endogén 
metallogenetikai provincia a jelenlegi litoszféra- 
lemez-határok, éspedig elsősorban a szubduk- 
ciós—konszumpciós övék m entén jelennek meg. 
LAZNICKA és WILSON (1972) az alpi—dinári 
terület példáján kifejtette, hogy a (komplex) 
ólomércesedések főleg a miogeoszinklinálisok, a 
rézércesedés az eugeoszinklinálisokhoz kötöttek. 
Az ércövek szabályos kifejlődését — ugyancsak 
az egykori litoszféralemezek főképp szubdukciós 
határaiként értelmezendő — „deformációs öve
zetek” m entén legáltalánosabban GABLEMAN 
és KRUSIJEVSZKI (1972) fejtették  ki. Szerin
tük teljesség esetében a következő sorrendben 
következnek egymásra a mineralizációk (a ,,ba- 
tolit” öv felől kiindulva): magnetit, Au, Sn, W, 
Mo, Cu, Zn, Pb, Ag, Ba, F, U, Си. E sorrend 
összefüggéseit az oldatos és olvadékos mobilitás 
sorrendjével külön dolgozatban tárgyaltuk 
(1974/1).

PANTÓ és MORVÁI magyarországi m etal
logenetikai térképének  középhegységi fő érce- 
sedési tengelye a hazai legfontosabb fiatal alpi 
szubdukció közvetlen előterét jelzi. A m etallo
genetikai térképek — pl. NOBLE Rocky Mts. 
ércgenetikai térképe — azonban gyakran látszó
lag ellentmondásos hirtelen ércesedési változá
sokat m utatnak, amelyek legalább részben el
tűnt, betolódott kőzetövekre vezethetők vissza. 
Az ilyen szubdukciós metallogenetikai fácies- 
hiányok kim utatása az üledékes fácieshiányok- 
hoz hasonlóan ugyancsak hozzájárul a szubduk
ciók felismeréséhez. A m etallogenetikai térké
pek a szubdukció során eltűnt kőzetek sajátsá
gairól is tartalm aznak információkat.

M ásutt kifejtettem  (1972, 1974), hogy a 
szulfidos ércesedés túlnyomóan kontinentális 
eredetű üledékekkel, az oxidos ércesedés inkább 
óceáni üledékképződéssel, vagy magashegységi 
relieffel kapcsolatos. Az ércesedés és a szub
dukciós sebhely csökkenő felszíni távolsága a 
szubdukciós sík dőlésszögének növekvő m ere
dekségét jelzi. A Darnó-vonal csaknem függőle

* A dexteriális (jobbkezes) elmozdulás esetében a törés 
bármelyik oldalával szemben levő rész jobb felé mo
zog; ellenkezőleg a szinísztrális elmozdulás.

ges betolódása következetében az ércesedések: 
Rudabánya, Recsk, Gyöngyösoroszi a szubduk
ciós sebhelyen belül, ill. közvetlen közelében 
jelennek meg. A középhegységperemi betolódás 
dunántúli szakaszán az érctelepek (Pátka Sza- 
badbattyán) részben az előző — hercini — tek- 
tonofázis term ékei lehetnek, így ez ércesedési 
kapcsolatok bonyolultabbak.

12. Elvileg az izotópos kormeghatározás kü
lönösen a csillámásványokon alpi tapasztalatok 
szerint a lehűlés idejét és sebességét adják meg 
és így részeivé válhatnak a komplex szubduk- 
ciókutatásnak. E tekintetben azonban még nincs 
megbízható adatsor.

Ezzel á ttérünk  részben szubdukció kim uta
tására is alkalmazható más földtudományokhoz 
tartozó eljárásokra.

13. A szilárd földfelületen végzett geodé
ziai távolságmeghatározások pontossága régeb
ben általában nem volt elég a horizontális el
tolódások és a szubdukciók kimutatására, de 
m ár vannak olyan hordozható műszerek, ame
lyek az évi néhány mm-es elmozdulásokat 30— 
40 km-es távolságon belül is kim utatják, s ezek 
adatai m ár rövid idő alatt adhatnak szubdukciós 
információkat.

Kis távolságon belül mikronos nagyságren
dű elmozdulások is kim utathatók (jósvafői bar
langkutatók ilyeneket m ár végeztek is, MA- 
UCHA et al. 1972). E finom mozgásoknak eset
leges kapcsolatát a szubdukcióval még nem is
m erjük, azok lényegileg árapály eredetűek.

14. A geodéziai eljárások közül sokat ígér 
a szubdukció-kutatás számára a légi fényképe
zés, ill. a fotogrammetria, a bizonyos mértékig 
ehhez kapcsolódó fotogeológia. Karszthidrológiai 
vonatkozásokban ilyen kutatásokat RÁDAI 
(1969, 1970) végzett, amelyek a Bakony—Bala- 
ton-felvidék tektonikai mozgásmechanizmusá
hoz is értékes adatokat szolgáltattak. Sztereo- 
fotogram m etriai felvételek ismétlésével BLA-, 
GOVOLIN és TSVETKOV az ugyancsak a fia tal1 
betoldások övébe tartozó krimi lejtődinamikát 
tanulm ányozták és egy „törés” m entén átlag 
évi 1,6 m, maximálisan 13,5 m vastag durva 
„konglomerátos” — több m-es kőzettömbökből 
és finomabb breccsa-anyagból álló — üledék 
képződését állapították meg.

Az USA Ny-i partvidékén a Mojave síkság
nál fotogeológiai úton két dexteriális* nyíró
törés övezetet m utattak  ki, amelyek a Colorado 
plató stacioner táblájához közelednek (KEDAR 
1972). (A hazai szubdukciós öv egyrészéhez ha
sonlóan ezt a területet is fiatal üledék takarja!) 
A lemeztektonikai elmozdulást itt fotogeológiai- 
lag a horizontális mozgás-síkokkal elválasztott 
kéregtömbök poligonjai alapján m utatták  ki.

15. Fontos adatokat nyú jt az irány és előjel 
szerint m eghatározott recens kéregmozgás az 
aktív és szemiaktív szubdukciós öv kim utatásá
hoz. Em lítettük, hogy a szubdukció mögött 
rendszerint besüllyedés, előterében kiemelkedés 
keletkezik. Ilyen viszonylatot m utat JOÖ I és 
m unkatársai közreműködésével készült új (1971) 
kelet-európai kéregmozgástérkép, pl. a Kauká
zus területén. Ugyanez a térkép Magyarország 
területén túlnyom óan 2—4 mm-es abszolút
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süllyedést jelez, a távoli északi tengerekre vo
natkoztatva. A GÁRDONYI-féle régebbi térkép 
a földtani adatokkal összhangban a Magyar 
Középhegység vidékén viszonylagos emelkedés
ről tanúskodott és csak az Alföldek területén 
m utattak  viszonylagos süllyedést. Ez a fiatal 
folyóüledékek magassági helyzetének eloszlásá
val is alátám asztható (lásd. a köv. pontot).

Az idős, inaktívvá vált szubdukciós öveze
tek a m élyükön lefolyó m etam orf dehidráció és 
parciális olvadékképződése és ez olvadékok vul
káni kiürülése következtében besüllyedési te rü 
letekké válnak. így az U ralt az em lített K -eu- 
rópai kéregmozgási térkép szerint jelenleg 6—8 
mm-es besüllyedés jellemzi.

16. Hazánkban is részben m ár realizálódó 
eljárás a szemiaktív szubdukciós övék jelenlegi 
viselkedésének vizsgálata, az üledékes földtan, 
ill. a geomorfológiai elemzés alapján. A folyó
teraszok, ill. süllyedési területek  azonos korú 
üledékei jelenlegi térfelszínfeletti magasságaiból 
megállapítható a fiatal — elsősorban pleisztocén 
— kéregmozgások kum ulatív térképe. A recens 
kéregmozgási térkép információinak még régeb
bi korokra való kiterjesztését képviselik — 
szükségképp még kisebb pontossággal — az izo- 
pach térképek, amelyek a kiemelkedő területek 
param étereit m ár teljességgel mellőzik.

Pleisztocén kéregmozgási térképet szerkesz
te tt hazánk területére RÓNAI ANDRÁS (1973, 
а III. Anyag- és Energiaáram lási Ankét anya
gában). Ez a térkép legmeredekebb lejtőivel lé
nyegileg egyértelm űen m utatja, hogy m ind a 
négy feltételezett magyarországi szubdukciós 
övezet a pleisztocén kb. 1,5 millió éves idősza
kában is a legélénkebb függőleges elmozdulások 
színhelye volt. A középhegységperemi szubduk- 
ció ÉNy-i betolódásának megfelelően az ettől 
ÉNy-ra fekvő terü let a pleisztocén folyamán is 
tovább emelkedik, a DK-re fekvő pedig süllyed. 
Hasonlóképpen jelentkezik a Nagyalföld és a 
Bükk-hegység peremén, ill. a Hernád m entén 
feltételezett ág. (A darnói szakaszról e térkép 
nem közöl adatokat.) RÓNAI térképe m utatja  
továbbá a mecseki szubdukció hasonló értelm ű 
aktivitását a kb. Pécs—Baja—Kiskunhalas— 
Szeged—Makó vonalon. A nagyalföldi szubduk
ció aktivitását két maximális süllyedési öv közti 
kevésbé süllyedő sáv jelzi A lpár—M ezőtúr— 
Kisújszállás—Debrecenen át. A Rába-vonal is 
két erősebb süllyedési sáv közti kevésbé süly- 
lyedő vonulatként jelentkezik. (E sávkettőző- 
dések tanulságosak a betolódási mechanizmust 
illetően is.)

A pleisztocén kéregmozgások térképe vilá
gosan m utatja  a haránttörések egy részét is, pl. 
a Móri árkot, továbbá a Budapest—Cegléd— 
M ezőtúr—Gyula m enti viszonylagos kiem elke
dést, két oldalán részleges besüllyedéssel. A 
RÓNAI által fe ltün te te tt „fő rendező” vonalak 
is nagyrészt párhuzam osan haladnak a szubduk
ciós rendszerrel. (E nem egyértelm űen m egha
tározott vonalakkal az egyezés term észetesen 
nem lehet magasfokú, pl. a mecseki szubdukciós 
irányok helyett RÓNAI főrendező irányként e 
területen is az ÉK—DNy-i főcsapást hangsú
lyozza.)

17. Gyakorlatilag és elméletileg is jelentős 
eredm ények várhatók a felszíni és mélyépítési 
lineáris m űszaki alkotások — csatornahálózat, 
földalatti vasút stb. — m entén észlelhető el
mozdulások rendszerezésétől. A budapesti gya
kori csatornatöréseket általában a csatornaháló
zat elavulására vezetik vissza. M inthogy azon
ban ezek egyes sávokban különösen gyakoriak, 
szerepelhetnek itt — pl. a p irít oxidációjából 
származó korrózió m ellett — „talajmozgási” 
azaz túlnyom óan tektonikai (kéregmozgási) té
nyezők is. Alig kell hangsúlyozni az ilyen irá
nyú rendszeres vizsgálatok népgazdasági jelen
tőségét, pl. a lineáris föld alatti építkezések 
szempontjából.

A szénhidrogén távcsővezetékek (pipe line) 
vonatkozásában is jelentősek az aktív és szemi
aktív szubdukciós övezetek. Az É-afrikai föld
gáz Európába áthozatalát ilyen csővezetékeken 
a Földközi-tenger részben biztosan szubdukciós 
eredetű ún. árkai nehezítik. Hasonló problém á
val küzdenek most az északi-tengeri selfben ta 
lált hatalm as szénhidrogén-lelőhely norvégiai 
felhasználásával kapcsolatban.

18. Az eddig felsorolt összefüggések köl
csönösen felhasználhatók szubdukció-kutatásra, 
ill. ism ert szubdukció esetében különböző gya
korlati feladatokra. Most olyan összefüggésről 
szólunk, amely a szubdukciós sebhely pontosabb 
helyzetét aligha indikálja, de értékes felvilágo
sítást adhat más tudományok, így a légkörtan 
és paleoklimatológia számára.

Az aktív szubdukció övezetét pulzáló vul
káni működés, továbbá kevéssé feltűnő, de sta- 
cionér a szem iaktív övezetekben is tovább m ű
ködő gázexhaláció és jelentős hőáram  jellemzi. 
A komplex áram lási rendszerek feltehetően 
elektromágneses tereket is létrehoznak. Ez öve
zetek hatalm as anyag- és energiaáram lásait ezen 
belül még jelentős geokémiai változásokat, pl. a 
betolódó kőzetek ásványai és zárványai kémiai 
redukciója, tehát elektronterm elő folyam at 
kísérik.

Feldúsulnak a gázexhalációban a kezdődő 
metamorfózis reduktív  hatásából származó oxi
gén és az agyagos kőzetek legalább egy részé
ben viszonylag nagy m ennyiségben jelen levő 
higany, valam int kén- és arzéncsoport is. Jelen
tős szerepe van (7. pont) a gázexhalációkban az 
üledékek organikus anyaga elbomlásából, vala
m int a „nedves” pl. agyagos környezetben csök
kent disszociációs hőm érsékletű karbonátos ás
ványok disszociációjából származó CCh-nek, ami 
a napsugárzás egyik legfontosabb szűrője. Az 
energia- és anyagáram lások nem üledékes ere
detű összetevőivel a köpeny széthasadási, akkré- 
ciós övei m entén is számolni kell.

M indezek alapján az aktív szubdukciós és 
kisebb m értékben az akkréciós övezeteknek fel
tehetően meteorológiai, klimatológiai és paleo- 
klimatológiai hatása is van.

Ugyanakkor a mélyből felszálló gázok 
áram lására a légnyomás is visszahat. A mélyből 
felszálló gázok áram lása intenzívebb lehet a 
szubdukciós és akkréciós övezetek szívóhatású 
alacsony légnyomási szakaszain, m int a magas 
nyomású övékben (BELL B. 1973).
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A szubdukciós és akkréciós övezetek sokol
dalú és állandó fizikai és kémiai hatásai a to- 
poszféra közvetlenül felette fekvő szintje befo
lyásolásában, pl. annak áram lási rendszere cik
lonképző kiindulási centrum ai helyének megha
tározásában is részt vehet, s így az elméleti ho
mogén Földgömbön a hőmérséklet-eloszlás, föld
forgás és súrlódás következtében kialakuló öves 
szerkezetű légkörzési rendszer sejtes szerkeze
tűvé alakulására (BERKES 1973) is hatással le
het. Az alacsony nyomású övék izlandi és aleu- 
tai ciklon-, valam int a m agasnyomású övék 
hawaii és azori anticikloncentrum ai lényegileg 
a fokozottabb vulkáni működéssel, ill. akkréciós 
és szubdukciós szerkezetekkel jellem zett te rü 
letek felett fekszenek. Ugyanígy a D-i félteke 
hasonló centrum ai is szubdukciós, akkréciós, ill. 
vulkáni területekhez kapcsolódnak. (Itt a vulká
ni és egyéb gázok tehát ellentétes, az egyik 
esetben ciklon-, a másikban anticiklonképző ha
tásának értelmezése is meggondolásra érdemes.)

19. A következő három  módszer pontos ér
tékelésére geofizikus szakemberek illetékesek.

Tudvalevőleg az új globális tektonika leg
jelentősebb felfedezését, az aktív szubdukciós 
síkokat (Benioff-sík) szeizm ikus módszerekkel 
m utatták  ki. Igen jelentős szerepe volt a szeiz- 
m ikának a szétszakadási övék, az óceánközépi 
küszöbök, valam int a lemezek egymás m elletti 
elmozdulásainak, a transzform  töréseknek ki
m utatásában is. Petrokém iai vizsgálatokkal kar
öltve szeizmikus vizsgálat tette  lehetővé az aktív 
vulkáni területek m agm akam rái mélységének 
m eghatározását is.

Idősebb betolódások esetében azonban az 
üledékes kőzetek fokozatos köpenyesedése a 
szeizmikus aktivitást m indinkább csökkenti. A 
szemiaktív övezetekben a szeizmicitás csekély 
rengésekre korlátozódik, az inaktív övezetekben 
pedig eddigi ism ereteink szerint nincs k itün
te te tt szeizmikus működés.

Tovább ta rth a t a szeizmicitás a sávokra tö
redezett betolódó litoszféralem ezeket egymástól 
elválasztó, a szubdukciós sebhelyekre többé- 
kevésbé merőleges (részben transzform) „ha
ránttörések” mentén. Míg ui. a szubdukciós sí
kokra a repedésrendszerek kitöltésére alkalmas 
képlékeny agyagos eredetű kőzetek és azok át
alakulásai és kiolvadási term ékei jellemzők, ad
dig a haránttörések a merevebb régi kéregré
szeken haladnak át, amelyek a szemiaktív szub
dukciós kőzetek térfogatváltozásainak távhatá
saira is töréses mozgásokkal, hirtelen  szeizmikus

* A földi mágneses pólusátfordulások adják a negatív 
mágneses anomáliák egyik magyarázatát. Eszerint a 
negatív anomáliák a maihoz képest fordított helyzetű 
mágnespólusok időszakaiban képződtek, s így a nor
mál helyzetű sávokkal való változások (pl. Börzsöny) 
a különböző korú vulkáni képződmények jelzik. Ne
gatív anomáliák főleg csak a kiemelkedő bázisosabb 
magmás tömegek körül jelennek meg. A mélyebb, ill. 
idősebb magmás tömegek hatásai egymást lerontják, 
így a felszínen csak a jelenlegivel egyező polaritású 
mágneses tér hatása érvényesül. Az idősebb magmás 
tömegek mágnesessége a jelenlegi földi mágnespólusok 
állandó ellenhatása következétben mindinkább gyen
gül (POSGAY).

rengésekkel reagálnak, különösen a legridegebb 
felső kéregrészekben. Magyarország területén is 
ma ezek a sekély rengéseket kiváltó haránttöré
sek (Móri-árok, Kecskeméti—Budapest) a szeiz
m ikusán legaktívabbak (CSÖMÖR, KISS, 
BISZTRICSANYI).

20. A lem eztektonika másik legfontosabb 
geofizikai kiindulása az óceáni bazaltok paleo- 
mágneses inverzióinak az akkréciós óceáni kü
szöbökhöz képest szimmetrikus sávos elrendező
déséhez kapcsolódódott. Ezek értelmezése azon
ban még ma is erősen vitatott. Inverzió-vizsgá
latok a mélybetolódott régi óceáni kéregrésze
ken kevésbé végezhetők, a kérdéses kőzetek 
csak fúrásokkal érhetők el és az utólagos felme
legedés a Curie-pont feletti hőmérsékleten e sa
játságokat eltünteti.*

A szubdukciókutatásban tekintetbe veendő 
mágneses m érések azonban igen változatosak. 
Az irány és dőlésszög szerinti paleomágneses 
anamáliák a szubdukciós övezetek m entén a 
tektonikai kimozdulás következtében megnöve
kednek. A M átra andezit vulkán miocén kalde
rája  hirtelen bedőlése a Nagyalföld felé a kö
zéphegységperemi szubdukció hatására vezethe
tő vissza (MÁRTON P., SZALAY E.).

A mágneses térerősség anomáliái közeli kő
zetek együttes hatását jelzik, de rendszerint na
gyobb, bázisosabb magmás tömegre vezethetők 
vissza. A ható tömeg mélységének számításával 
a ható kora is valószínűsíthető. Ilyen vizsgála
tokat végzett — HAÁZ térképéből kiindulva — 
POSGAY K. (1967), sok esetben a hatók dőlés
irányait és szögét is meghatározva. A hatók 
dőlésiránya fontos adat a szubdukciós sík dőlé
sének megbecsüléséhez is. A legtöbb esetben a 
mágneses hatók dőlésirányai jól egyeznek a 
földtani betolódási adatokból következő irá
nyokkal. A nagyalföldi flis betolódás esetében a 
mágneses hatók dőlésirányai erősen változnak, 
így tükrözve a földtanilag feltételezett túlnyo
mó meredek, csaknem függőleges betolódási 
irány átlagértékeit.

A bázisosabb magmás hatók mélysége alap
ján m eghatározott korviszonyok is felhasznál
hatók a szubdukciókutatásban. A betolódási 
sebhely m ögött ui. rendszerint a betolódásnál 
idősebb magmatitok, előtte főleg az annál fia
talabb, általa létrehozott vulkáni kőzetek jelen
nek meg. így a középhegységperemi és a me
cseki és nagyalföldi flis betolódás sebhelyeitől 
DK-re az idősebb, ÉNy-ra főleg a fiatal vulkáni 
hatók jelennek meg. Ez a térbeli elkülönülés 
term észetesen nem tökéletes, a haránttörések 
m entén felhatoló vulkáni anyag a másik oldalra 
is áthatolhat.

A légi mágneses felvételek  felhasználásáról 
az eltakart szubdukciós mélyszerkezetek meg
állapításában ezidőszerint néhány külföldi, kü
lönösen am erikai példa áll rendelkezésre.

21. A szubdukciókutatásban lényegesnek 
ígérkező magnetotelluríkus alapú eljárás adódik 
— ÁDÁM Antal szíves közlése szerint — a füg
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gőleges és vízszintes földmágneses térváltozások 
hányadosának meghatározásából. Az így nyert 
ún. „indukciós nyilak” iránya a kisebb vezető
képességű képződmények felé m utat, hosszuk 
(értékük) az igen jólvezető képződmények felett 
a zérus felé tart. A haránttörések, ill. a külön
böző m élytörések és a szubdukciós övék lazult, 
vízzel átjárt, jobban vezető képződményeket 
tartalm aznak, lehetővé teszik a meleg vízáram 
lást, konvektív hővezetést. Ezért ez öv kőzetei
nek vezetőképessége lényegesen megnövekszik. 
Ez övezeteknél, pl. a kárpáti szirtöv felett a 
nyilak iránya ellentétessé fordul. ÁDÁM A. ez 
eljárás ú tján  m unkatársaival a D unántúlon egy 
haránttörést valószínűsített. Ez eljárásból az 
övezetek aktivitási fokának indikálását, vala
m int a másod- és harm adrendű betolódások 
megkülönböztetését rem éljük.

A m agnetotellurikus anizotrópia irányokról 
ÁDÁM, STEGENA és HORVÁTH (1971) m uta t
ták ki, hogy a szubdukciós és akkréciós litosz- 
féralem ez-határokon fejlődnek ki.

22. A gravitációs anomáliák nem kom pen
zált (főleg bázisos magmás) tömegekről tanús
kodnak, így a nagyobb m éretű aktív szubduk
ciós övezetek m entén szükségképp gyakoriak és 
a fiatal aktív és szem iaktív övezetek főirányai
nak hozzávetőleges k im utatására alkalmasak. 
Minthogy nagyobb sűrűségű, erősen átkristályo
sodott kőzetek a szubdukciós övezeteknek főleg 
a mélyebb öveiben jönnek létre, távhatásuk a 
felszínen m ár főleg kiszélesedett, elmosódott 
anomáliák alakjában jelentkezik. A pozitív ano
máliák a ferde betolódások felett főleg a betoló- 
dási sebhely előtti térséget, merőleges betolódás 
esetében m agát a sebhelyet jelzik. Hazánkban 
pl. a középhegységperemi és a mecseki szub- 
dukciók m entén, ill. ezek sebhelye előtt halad át 
a pozitív anomáliák területe. Az észak-alföldi 
„flisbetolódás” m entén jelentős anomália n in
csen, ami a rra  utalhat, hogy e másod- vagy har- 
madbetolódási övben az üledékek nem érték  el 
az intenzívebb magmás aktiváláshoz szükséges 
mélységet. (Hasonló a helyzet a szubdukció 
szempontjából még bizonytalanabb Rába-vonal 
m entén is.)

Az izosztatikus kiegyenlítődés következté
ben az idősebb szubdukciók esetében az anomá
liák feltehetően gyengülnek.

23. A szubdukciós öv a hideg üledékek be- 
tolódása következtében kezdetben lehűl. A m é
lyebb övékben felszabaduló oldatok, m ajd olva
dékok felszállása azonban a felszín közelében 
is csakham ar felmelegedést, az átlagot m egha
ladó hőm érsékletet okoz. Ily módon a szemiaktív 
szubdukció helyének, idejének és intenzitásá
nak kutatásához a geoterm ikus grádiens térké
pek, továbbá a közvetlen hőm érsékleti eloszlást a 
különböző mélységekben feltüntethető  STEGE- 
NA-féle térképek, és az érctelér kvadrupolos 
geotermikus eljárása, legközvetlenebbül pedig a

felszíni term ikus eloszlást m utató légi és szatel
lit távszenzoros felvételek adnak rendszeresít
hető iránym utatást. Különösen érzékeny köz
vetlen indikáció várható a légkörből történő 
term ikus megfigyelésektől, az infravörös term i
kus felvételektől.

Az 1970— 1971. évi dolgozatban feltün tet
tünk egy gyors számításon alapuló szubdukciós 
izoterm a szelvényt. Ennek szám értékeit az 
USA-ban igen nagy körültekintéssel számító
géppel végzett számítások lényegileg megerősí
tették. Most m ár nagyobb számítási sorozatra 
van szükség a betolódási sebesség és kőzetössze
tétel, különösen a kristályos kőzeteknél sokkal 
nagyobb hőkapacitású üledékfajtái vastagságá
nak függvényében.

24. M ár a közel jövőben megvalósítható 
mélyszerkezeti — részben szubdukciós — kuta
tás lehetősége rejlik a robbantásos m élyfúrá
sokban. A tektonikailag és kőzettanilag prefor
m ált repedéshálózat és feszültségi té r robban
tással aktiválható és az így aktivált hálózat ki
m utatása több módon is lehetséges, pl. a rob
bantás által közvetlenül kiváltott rengés szeiz
mikus megfigyelésével, a robbantási terü let kö
rül elhelyezett szeizmikus megfigyelő állomások 
segítségével, a kelte tt rengéshullám oknak a 
szeizmikus kéregkutatáshoz hasonló megfigye
lésével. I tt azonban a sokkal nagyobb mélység 
és nagyobb tö ltet újszerű lehetőségeket nyújt. 
Ilyenkor az aktivált repedésrendszerben elvileg 
olyan áram lási rendszerek is megindíthatok, 
am elyek param éterei utólagosan is m eghatároz
hatók, pl. a robbantó anyaghoz adott nyomjelző 
radioaktív elemek, vagy a karszt hidrológiai ku
tatásokban alkalm azott fúrólyukon keresztül 
utólag betáplált színező anyagok szétterjedésé
nek háromdimenziós rögzítésével, kiegészítve 
távolabb fekvő forrásokon, ill. mélyszíni víz
szinteken végzett megfigyelésekkel. E kutatá
sokhoz föld alatti és meteorológiai elektrom ág
neses m érések hozzákapcsolása is indokolt. (1. 
17. pontot.)

A m élyszerkezet kutatására a mikroszeizmi- 
kus mozgások szinkron megfigyelése javasol
ható. Négy, vagy öt megfigyelőállomáson észlelt 
adatok alapján ui. a mikroszeizmikus hipocent
rum ok elvileg m egállapíthatók és ebből mély
szerkezeti következtetések vonhatók le. Egy 
ilyen m egfigyelőhálózat m integy (fél) évenként 
áttelepíthető és ily módon az ország egész terü 
lete fokozatosan felm érhető.

25. A szubdukció mélységbeli iniciálé fo
lyam atai kvantitatív  követéséhez döntő számér
tékeket, általános szilárd alapot elsősorban a 
nagynyomású-m agashőmérsékletű kísérletek  
szolgáltatnak. A kristályos kőzetek képződésé
nek folyam atai szubdukciós övékben m ennek 
végbe és ezek modellezése, lokalizációja, hő- 
mérsékleti, terheléses- és illónyomási értékek
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meghatározásával túlnyom óan ilyen kísérlete
ken alapul. Ilyen kísérletektől várható a külön
böző üledékes kőzetek pt viszonyai és (a rész
ben kristályos) kőzettársaság függvényében való 
viselkedésének, továbbá a kapcsolatos ércképző 
nehézfém-migrációs jelenségeknek, valam int
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Э. Садецки—Кардошш

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУБДУКЦИИ НА СЛУЖБЕ 
ПОИСКОВ МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Значительная часть полезных ископаемых приуро
чена к акреционной и, в основном, субдикционной 
границам плит литосферы. Швы главным образом 
меловыхтретичных по возрасту полуактивных и 
домеловых неактивных субдукций могут быть 
определены в частности на основании следующих 
явлений: 1. появление зон смесей (меланжей) гор
ных пород, 2. разобщение чужих друг другу пород 
на обеих сторон шва, 3. наличие преимущественно 
компрессионных структур в передовой зоне суб- 
дукции, 4. наличие преимущественно прогибных 
структур в тылу субдукции, 5. отсутствие некото
рых фаций вдоль шва, соответственно толщам, 
исчезшим в субдукционных зонах, 6. появление оса
дочных пород-индикаторов: более глубоководных 
морских отложений вдоль шва, карстовых бокси
тов перед швом, флишев или моласс, взятых в тес
ном смысле слова, за швом, 7. сконцентрированное 
наличие продольно вытянутых скоплений углево
дородов в послесубдукционных отложениях парал
лельно шву, 8. развитие метаморфических пород- 
индикаторов, например минералогических фаций, 
приуроченных к условиям большого давления и по
ниженной температуры, 9. наличие офиолитовых 
зон, свидетельствующих о присутствии останцев 
акреции, а — подальше от шва -— также и андези
товых вулканических зон, сформировавшихся за 
счет субдуцированных осадков, 10. более точное

определение местоположения шва путем корреля
ции игнимбритовых-андезитовых продуктов объе
мом .V с субдуцированными осадочными отложе-

,- ЮО/.т - f  гниями объемом K/V—- количество

породы, вымытой эрозией из массы андезитов, 
г —- количество субвулканическнх пород, застряв
ших в подводящих каналах андезитовой магмы, 
р — часть субдуцированных осадков (примерно 
10% от их общего количества), сплавленных в ан
дезиты в результате частичного расплавления), а 
также на основании угла падения плоскости суб
дукции, вычисляемого исходя из глубины залега
ния магматической камеры по соотношению 
K20 /S i0 2 и из расстояния между швом и андези
товой зоной, 11. кроме того, локализации шва так
же способствует зональное разобщение орудене
ния, приуроченного к гранитоидам и андезитам. 
Кроме того, в настоящее время развиваются даль
нейшие методы определения швов субдукций, а 
именно (12—14): изотопное определение абсолют
ного возраста пород, определение изменения гео
дезических расстояний, геоморфологическая интер
претация аэрофотоснимков, современные движе
ния земной коры, геоморфологический анализ, сме
щения вдоль линейных инженерных сооружений, 
геотермические аномали, аномалии передвижения 
летучих веществ, (микро) сейсмические корреляции, 
инверсия палеомагнетизма, магнитные и грави
метрические аномали, стрелки магнитотеллуриче
ских индукций и магнитотеллурическая анизотро
пия.
Вышеперечисленные методы в настоящей статье 
освещаются главным образом по примерам, взя
тым из Паннонского бассейна.
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