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Paleomágnesség, térszerkezet és ősföldrajz

M Á R T O N  P É T E R *

A 'kontinensszegélyek és tektonikai vonalak vagy az óceáni sávos mágneses anomáliák geometriai 
tulajdonságait felhasználó módszerek melletti a paleomágneses adatok is alkalmasak kvantitatív ősföld
rajzi rekonstrukciók előállítására. A paleomágneses rekonstrukciók lényeges eleme az egykori földmág
neses tér szerkezetére vonatkozó centrikus dipól feltétel, amely azonban a perm-triász korban valószínűleg 
nem érvényes. A dolgozat áttekintést ad a rekonstrukció paleomágneses módszeréről, illetve az egykori tér 
szerkezetére vonatkozó vizsgálatokról.

Наряду с методами, использующими контуры континентов и тектонические линии 
или геометрические свойства полосовые магнитных аномалий океанов, для количественной 
реконструкции древней географии применимы и палео магнитные данные. Существенным 
элементом палео магнитных реконструкций является предположение о центрическо-диполь
ном строении прежнего магнитного поля земли, однако которое вероятно недействительно 
для пермотриаса. В работе дается оброз палеомагнитного метода реконструкции, а так
же описываются исследования относительно структуры прежнего поля.

Palaeogeographic reconstructions can he made by fitting the contours of the continents and/or 
large scale tectonic features or using the geometrical properties of the oceanic magnetic anomalies. 
Palaeomagnetism can also be used to produce quantitative palaeography cal maps. An essential element 
of the palaeomagnetic reconstructions is the geocentric dipole assumption which, however, is only app
roximately valid in  Permo-Triassic time. The paper reviews the palaeomagnetic methods of recons
truction and relevant results concerning the configuration of the palaeomagnetic field.

A paleomágneses mérések közvetlen célja a kőzetek ősi mágnesezettségének 
meghatározása. E mágnesezettség helyi jellemzői a paleomágneses deklináció 
(D) és inklináció (/) szögei. Előbbi az egykori mágneses meridián jelenlegi azi- 
mutja, utóbbi a mágnesezettség vektorának az egykori vízszintes síkkal bezárt 
szöge. Ha a mérési eredmény elegendően hosszú (105 — 106 év rendű) időtartamot 
reprezentál, akkor feltevés szerint centrikus dipól térből vett mintaként kezel
hető és így alkalmas az egykori földmágneses, vagyis paleogmágneses pólus 
helyének kiszámítására [Irving, 1964).

Legyen a H(q>, A) mérési hely távolsága a P(cpp, Xp) paleomágneses pólustól 
p (1. ábra). A dipólegyenlet értelmében

ctg P  =  -J-tg 
z

a pólus koordinátái pedig a következő relációkból adódnak 
sin 9op = sin cp cos p-\- cos cp sin p cos D,

azaz
Xp — A 4- Г, ha cos p ^s in  cp sin cpp,
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Рис. 7. 
Fig. 1.

illetve
Ap = A + 180 — Г, ha cos p < sin 9p sin

ahol
sinDsin Г  = s i n p - ^ --- , ( — 90°^P^90°).
cos (pp

A paleomágneses pólus kizárólag arra a tektonikailag merevnek tekinthető 
földtani egységre, pl. kontinensre, kontinenstöredékre vonatkozik, amelyen a 
paleomágneses mérés történt. Centrikus, axiális dipóltérben a paleomágneses 
pólus a szóbanforgó tektonikai egység paleoszélességi köreinek rendszerét hatá
rozza meg. Ez geometriailag azt jelenti, hogy a P{cpp, Ap) pólus ismeretében a 
kontinens bármely H(<p, A) pontjára kiszámítható a paleoszélesség és az egykori 
meridián D eltérése a jelenlegi meridiántól. Az 1. ábra szerint

cos p = sin cp sin Qpp-f cos cp cos 9op cos(Ap —A),
a paleoszélesség pedig (90°-p)-vel egyenlő, míg

D — Г ', ha sin <pp ^  sin cp cos p,
illetve

D = 180° — Г', ha sin cpp < sin 99 cos p,
ahol

sin Г ' =  sin (Яр — A) -221^, ( — 90° s r ' s  90°).
sin p

Tapasztalat szerint a paleomágneses pólus helyzete a földtani kor függvé
nyében változik, a pólus vándorol. A jelenség értelmezésében a pólus vándorlást 
látszólagosnak tekintjük és a megfelelő tektonikai egység, rögzítettnek gondolt
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pólushoz viszonyított mozgásaival magyarázzuk. A Föld legnagyobb tektonikai 
egységeihez, a nagyobb és kisebb litoszféra lemezek mindegyikéhez tartozik egy 
pólusvándorlási görbe. Ezek a negyedkorban a Föld forgástengelyén centrált, 
a földtani kor előrehaladásával változó mértékben szétváló görbék. Ha a litosz
féra lemezek relatív helyzete a földtörténet folyamán a maival azonos lett volna, 
akkor az összes pólusvándorlási görbe közös nyomon haladna és a lemezek egy
séges, földmágneses pólushoz viszonyított mozgását tükrözné. A pólusvándorlási 
görbék különbözőségei tehát a lemezek viszonylagos mozgásáról, kontinens
vándorlásról tanúskodnak.

A kontinensvándorlás Wegener-féle elmélete szerint a mai szárazulatok a 
paleozoikumban egyetlen hatalmas őskontinensben, Pangeában tömörültek, 
amelynek feldarabolódása a késői mezozoikumtól kezdve lényegében a jelenkorig 
tart. Wegener maga több őstérképet szerkesztett elméletének illusztrálására 
(Wegener, 1922), de az első kvantifikált őstérkép, amely az Atlanti-óceánt övező 
kontinensek szegélyeinek legkisebb négyzetes egyeztetésével készült, csak 1965- 
ben jelent meg (Bullard, Everett and Smith, 1965). A déli szárazulatok hasonló 
rekonstrukciója még későbbi (Smith and Haliam, 1970). Ezt viszont gyorsan 
követte a kettő egyesítése (Briden, Smith and Sallomy, 1970), a Wegener-féle 
Pangea modern változata, amely a továbbiakban A-rekonstrukcióként fog sze
repelni (2. ábra). A későbbiekben is voltak kísérletek az Atlanti-óceán körüli

2. ábra. A kontinensek lehetséges elrendeződése a perm-triász folyamán (A — rekonstrukció). Sztereo
grafikus projekció. Eurázia jelenlegi helyzetében. A projekció középpontja: (pc =  18,2°, Xc =  18,5°,

A kör a felső félgömb határát jelzi
Puc. 2. Возможное расположение континентов в пермо-триасе (реконструкция А). Стере
ографическая проекция. Евроазия в современном положении. Центр проекции: фс =  

= 18.2°, 1 = 18.5°. Окружность выделяет границу верхнего полушария 
Fig. 2. A possible reassembly of the continents in the Permo-Triassic time (Reconstruction-А). The 
circle marks the limits of the stereographic projection centred at <pc =  18.2°, Xc =  18.5°. Eurasia

in its present position
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kontinensek egyesítésére. Le Pichon et. ál. (1977) és Sclater et. ál. (1977) rekon
strukciói a Bullard-féle ősföldrajz enyhe módosításaiként tekinthetők. Tarling 
(1972) és Powell et. ál. (1980) ősföldrajzi modelljei a déli szárazulatra vonatkoznak 
és Kelet- és Nyugat-Gondwana viszonyában különböznek a Smith-Hallam re
konstrukciótól. Sclater et. ál. (1977) és Powell et. ál. (1980) modelljeinek egyesí
tése a 3. ábrán látható ősföldrajzot szolgáltatja (B-rekonstrukció).

3. á b ra . A kontinensek lehetséges elrendeződése a perm-triász folyamán (B-rekonstrukció). Sztereo 
grafikus projekció. Eurázia jelenlegi helyzetében. A projekció középpontja: cpc =  17,1°, Ac =  12,1°.

A kör a felső félgömb határát jelzi
Puc. 3. Возможное расположение континентов в пермо-триасе (реконструкция В). Стерео
графическая проекция. Евроазия в современном положении. Центр проекции: срс =  17.1°, 

Ас = 12.1°. Окружность выделяет границу верхнего полушария
F ig . 3 . A possible reassembly of the continents in the Permian and Triassic (Reconstruction-B). 
The circle marks the limits of the stereograpbic projection centred at cpc — 17.1°, Ac =  12.1°.

Eurasia in its present position

Az említett rekonstrukciók a triász ősföldrajzot érzékeltetik. Általában 
feltételezik, hogy az őskontinens ebben a formában a variszkuszi időkben (kar
bon) állt össze és ezután mintegy 100 millió évig kisebb posztorogén deformációk
tól eltekintve (Arthaud and Matte, 1977), stabil egységet képezett. Pangea ké
sőbbi feldarabolódásának története az óceáni mágneses anomáliák értelmezése 
nyomán tárult fel (Le Pichon and Hayes, 1971), (McKenzie and Sclater, 1971), 
( Fisher et. ál., 1971), (Pitman and Talwani, 1972), (Weissel and Hayes, 1972), 
(Sclater and Fisher, 1974), (Johnson et. ál., 1976), (Sclater et. ál., 1977).

A paleomágneses adatok kétféleképpen használhatók fel a litoszféra lemezek 
egykori elrendeződésének vizsgálatában.

Az első módszer csupán a rekonstrukciók ellenőrzését szolgálja. Lényege az, 
hogy adott földtani időre vonatkozó rekonstrukción, centrikus dipóltérben az 
egyidejű paleomágneses pólusoknak kisebb szórást kell mutatniok mint a jelen-
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legi kontinens elrendeződés mellett. A próba elvégzéséhez a paleomágneses pó
lusokat az adott rekonstrukcióhoz kell forgatni.

Legyen P(cp, A) bármely forgatandó pont (pl. paleomágneses pólus), amelyet 
а Р(Ф, Л) ponton átmenő, radiális irányú tengely körül гр szöggel elforgatva 
(y)>0, ha a gömbön kívülről nézve a forgás az óramutató járásával ellentétes 
irányú) a P'((p', A') pontba jutunk.

A képletekben szereplő p szög a P  (és egyúttal P') és az P pontok szögtá
volsága, azaz

illetve
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sin у = COS cp---- --------- .

sin p
Briden et. dl. (1970) szerint az ^-rekonstrukcióhoz forgatott triász, illetve 

perm korú paleomágneses pólusok #á>-ször, ill. 15-szőr kisebb szórást mutatnak, 
mint forgatás előtt. Ezek az eredmények az ^.-ősföldrajzi kép paleomágneses 
igazolásaként tekinthetők.

A második módszer a paleogeográfia . paleomágneses pólusokból történő 
rekonstruálására alkalmazható. Alapja az, hogy centrikus dipóltérben az egy
idejű paleomágneses pólusok egyetlen pontot definiálnak. '

Két, P1((p1, Ax) és P2((p2> Л2) Pont (pl- paleomágneses pólus) illesztése az össze
kötő meridián felező meridiánját alkotó pontok körüli forgatással lehetséges. 
Ezek közül a legkisebb forgást adó, az összekötő meridián j)ólusának felel meg

De
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ahol

illetve

ahol

Most a paleomágneses pólust szolgáltató formulák alkalmazásával (194. oldal) 
D = a (vagy D = ß)6sp = 90° helyettesítéssel kapjuk P(q>p, 1р)=Р(Ф, A) — t- 

Az axiális dipólfeltétel miatt, rekonstrukciós célokból a paleomágneses 
pólusok a földrajzi pólusra forgathatók. Célszerűen a ip = 90° — cpp nagyságú, 
óramutató járásával ellentétes irányú Ф = 0°, A = Ap — 90° egyenlítői pont 
körüli forgást (McKenzie and Sclater, Í97Í) alkalmazzák, amely kimutathatóan 
a megelőző formulák speciális esete. Ezzel a forgással a paleomágneses pólussal 
együtt a hozzátartozó kontinens is korrekt helyzetbe hozható a pólushoz képest, 
de a hosszúságra nézve a paleomágneses adatok nem tartalmaznak megszorítást.

Morei és Irving (1981) paleomágneses rekonstrukciója, amely a kontinen
sek 280 millió évvel ezelőtti elrendeződését mutatja (6. ábra), lényegében ezzel

6. ábra. A kontinensek paleomágneses rekonstrukciója a karbon — perm határára (280 millió év) 
Morei és Irving (1981) szerint. Sztereografikus projekció (pc =  — 15°i Ac =  0° középponttal. A kör

a felső félgömb határát jelzi
Puc. 6. Палеомагнитная реконструкция континентов на границе карбон -  пермь (280 млн. 
лет) по Морелю и Ирвингу (1980г.) Стереографическая проекция с центром в у с = —15°, 

Ас = 0°. Окружность определяет границу верхнего полушария 
Fig. 6. Paleomagnetic reconstruction of the continents for the Carboniferous-Permian boundary 
(280 million years) by Morel and Irving (1981). The circle marks the limits of the stereographic pro

jection centred at cpc =  —15°, =  0°. Eurasia in its present position
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a módszerrel készült. A déli szárazulatok együttes, valamint Eurázia és Észak- 
Amerika saját paleomágneses pólusainak közelítő egyeztetése, illetve a föld
rajzi pólusra forgatása után a fedések elkerülése végett még további, a paleo
mágneses információt nem érintő forgásokra volt szükség a földrajzi pólus körül, 
így került Marokkó a Donyec-medencével kapcsolatba és így nyílt fel az Atlanti
óceán mintegy 500 km-re Európa és Észak-Amerika között.

Ha két kontinens pólusvándorlási görbéinek van kongruens szakasza, ami 
annak a következménye, hogy a megfelelő időintervallumban a kontinensek 
egymáshoz képest nyugalomban voltak, akkor ezeknek a szakaszoknak az illesz
tésére szolgáló forgatással a kontinensek egykori relatív helyzete elvileg pontosan 
meghatározható (Irving, 1958), (Graham et.al., 1964).

Рис. 7.
F ig .  7.

A 7. ábra szerint jelölje Аг(ср1} Ax) és B1(cpv Ax) az egyik póluspálya két külön
böző korú pontját. A másik póluspályán a megfelelő egyidejű pontok legyenek 
A2(cp2, A2) és B2(cp2, A2). Keressük azt а Р(Ф, A) pontot, amelyből nézve az A1A2 
és BXB2 ívek azonos szög alatt (ip) látszanak. Két ilyen pont van, az AXA2, 
illetve a B±B2 ívek felező meridiánjainak két, egymástól 180°-ra fekvő metszés
pontja. Ezeket a
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А Р(Ф, Л) pont körüli forgatás ip szöge a

. w sin к sin к'sm — = -------= --------
2 sin £ sin t'

relációk egyikéből számítható a
cos 2 к = sin 9̂  sin cp2 + cos срг cos cp2 cos(A2 — Ax), 
cos t = sin sin Ф + cos 9o1 cos Ф cos —

illetve a
cos 2 ¥  = sin 99̂  sin 9 9 '  + cos 99' cos 99' cos (A' — h[),
cos t' = sin 99̂  sin Ф-f- cos 99̂  cos Ф cos(A — A/)

összefüggések figyelembevételével.
Le Pichon et. ál. (1976) azonban kritizálta és példákkal is illusztrálta 

(op.cit. 151. oldal) a paleomágneses módszer pontatlanságát, amely abból adódik, 
hogy általában viszonylag kevés, rosszul datált és pontatlan peleomágneses 
eredmény áll rendelkezésre.

A ,,Nyugat-Mediterrán”-vidék (Adriai-blokk) pólus vándorlási görbéje jelleg
zetes hurkot ír le a mezozoikum folyamán, hasonlóan Afrika pólusvándorlási 
görbéjéhez. A két póluspálya egy máltai pólus körüli 27°-os forgással fedésbe 
hozható (VandenBerg, 19791a). E forgással az Adriai-blokk olyan helyzetbe kerül, 
amelyet az egész mezozoikumban (és korai harmadkorban) Afrikához viszonyítva 
elfoglalt, majd valamely lemeztektonikai modell alapján (itt: Sclater et. ál. 
(1977)) az Afrika —Adria együttes és Európa relatív mozgásai az egész szóban- 
forgó időszakra rekonstruálhatók (VandenBerg, 1979jb).

Paleomágneses kutatásaink nyomán felismertük, hogy a Dunántúli-közép
hegység mezozoós és alsó-harmadkori pólusvándorlási görbéje lényegében azonos 
a ,,Nyugat-Mediterrán”-vidéken mért pólusvándorlási görbékkel, amelyből a 
két egység szoros tektonikai kapcsolatára következtettünk. Adataink figyelem- 
bevételével most már egy szélesebb területre, a Dunántúli-középhegységet is 
magában foglaló ún. Középső-Mediterrán-vidékre közös pólusvándorlási görbét 
definiáltunk (Márton, E . and Márton, P., 1983). A terület egykori, Afrikához 
viszonyított helyzetének visszaállítására a Tarantói-öbölre eső pólus körüli 
( — 30°)-os forgást találtuk alkalmasnak. Ennek alkalmazása után Sclater et. ál. 
(1977) lemeztektonikai modelljének felhasználásával rekonstruáltuk a terület 
átlagos elhelyezkedését a földrajzi pólushoz képest a 180 — 140, 140 — 100 és 
100 — 60 millió évek közötti periódusokban (8. ábra) (Mártonná Szalay E .— 
Márton P., 1982).

Visszatérve a világméretű ősföldrajzi rekonstrukciókhoz meg kell említeni, 
hogy Briden et. ál. (1970) vizsgálataikat eredetileg nem az M-kontinensegyüttes 
paleomágneses igazolására végezték el, hanem megfordítva az А-rekonstrukció
hoz forgatott paleomágneses pólusok Fisher-féle (Fisher, 1953) analízisével azt 
mutatták meg, hogy az adott ősföldrajz mellett a perm-triász kori paleomág
neses adatok első közelítésben konzisztensek a geocentrikus dipólmodellel. 
Ugyakkor kicsiny, rendszeres eltéréseket is észrevették, amelyeket a dipóltérre 
szuperponált, koaxiális multipól komponenseknek tulajdonítottak. Nem ten
gelyszimmetrikus hatásokat sem zártak ki, ezeket viszont nem specifikálták.
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Geo84/l3-d
8. ábra. A Középső-Mediterrán-vidék paleomágneses rekonstrukciója a jura (a) alsó kréta (b) és felső 

kréta (c) időkre. A szélességi körök értékköze 10°
Рас. 8. Палеомагнитная реконструкция области Среднего Медитеррана для времени (а) -  

юра, (в) -  нижний мел, (с) -  верхний мел. Значения широт через 10°
Fig. 8. Paleomagnetic reconstruction of the Central-Mediterranean Region for Jurassic (a) Lo

wer Cretaceous (b) and Upper Cretaceous (c)

A Briden-féle statisztikai közelítés azonban kritizálható, mivel az egykori 
paleomágneses pólusok nem Fisher-eloszlásúak. Az említett szerzők maguk is 
hangsúlyozzák, hogy összefüggés van a kontinensek őstérképén elfoglalt hely
zete és permi paleomágneses pólusa között.

A déli szárazulatok átlagos paleomágneses pólusa közelebb, az északié pedig 
távolabb esik az átlagos, összes szárazulatra vonatkozó paleomágneses pólustól 
(9. ábra). A pólusok hasonló eloszlást mutatnak a karbonban és a triászban is.

A jelenség régóta ismert és több tektonikai modell kifejlesztésére adott 
alkalmat, amelyek közül Van Hilten (1964) ,,Tethys-twist” modellje a leg
ismertebb. Eszerint az alp-himalajai hegységképződési övben a deformációkat 
a két szuperkontinens mintegy 10.000 km-es dextrális irányú relatív mozgása 
hozta létre. A Tethys-twist elképzelést a későbbi paleomágneses adatok alapján 
azonban lényegesen módosítani kellett ui. utóbbiak a júrában már kiváló egye
zésben vannak egy Wegener-típusú Pangeával, tehát a Van Hilten-féle óriási 
relatív mozgásnak az alpi orogén időszakát megelőzően kellett volna lezajlani. 
Irving (1977, 1983), Morei és Irving (1981) tektonikai modellje (6. ábra) tulajdon
képpen a Tethys-twist átprogramozott változatának tekinthető.

Irving szerint a paleozoós paleomágneses pólusok fedésbe hozásához ele
gendő egy 3500 km-es dextrális mozgás (Irving, 1977) feltételezése, amely a perm- 
triászra esett volna. Az északi és déli szuperkontinensnek ez az illesztése (6. ábra) 
azonban túlságosan szoros és noha helyenként lényeges fedéseket is tartalmaz,
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9. ábra. Az A-rekonstrukcióhoz forgatott permi paleomágneses pólusok átlagai konfidenciakörökkel 
(a95) Pangeára, Lauráziára ós Gondwanára. Sztereografikus projekció

Puc. 9. Повернутные к реконструкции А средние пермских палеомагнитных полюсов с кру
гами конфиденции (а95) для Пангеи, Лауразии, Гондваны

Fig. 9. Average Permian paleomagnetic poles rotated to Reconstruction-А with confidence circles 
(a95) for Pangea, Laurasia and Gondwana. Stereographycal projection

mégsem szünteti meg (legfeljebb csökkenti) a megfelelő pólusok idézett eltérését* 
Másrészt, a feltételezett nyírási zónában végzett tektonikai megfigyelések, a 
herciniai hegységképződés után maximálisan mindössze 400 — 600 km-es kiegyen
lítő mozgásokat engednek meg az Appalach-, és az Ural-hegységek között, ame
lyek viszont még a felső karbonban zajlottak le. (Arthaud and Matte, 1977).

Van der Voo és French (1974) szerint a perm-triász paleomágneses adatok egy 
fentinél lényegesen kisebb relatív mozgás feltételezésével is kielégíthetők. A Van 
der Voo-féle rekonstrukció az A-megoldástól annyiban különbözik, hogy utóbbi
hoz képest Gondwanát egy szaharai pólus körül további 3#°-kal elforgatja. 
Van der Voo és French (1974) azonban csak nyugat-gondwanai paleomágneses 
adatokkal dolgoztak. Ha a 9. ábra permi össz-Gondwana pólusára alkalmazzuk 
az általuk javasolt forgást, akkor nem jutunk lényegesen jobb egyezésre Lau- 
rázia és Gondwana átlagos pólusai között. A modell geológiai oldalról is proble
matikus, hiszen Dél-Amerika fedésben van az észak-amerikai kraton déli részével.

Westphal (1976, 1977) 22 permi paleomágneses eredmény ,,harmonikus 
analízisével” Lauráziára és Gondwanára külön-külön meghatározta az egykori 
geomágneses pólust és a tér excentricitását. A 10. ábrán látható rekonstrukciót 
úgy érte el, hogy a déli és északi szárazulatok geomágneses pólusait egymásra 
helyezte, majd a közös pálus körüli forgással az excentricitások irányait is 
kielégítő fedésbe hozta. Az őstérkép hasonló az Irving-féle megoldáshoz (6*. ábra), 
amelyben Dél-Amerika Észak-Amerikának támaszkodik és Afrika Európától 
délre helyezkedik el, tehát geológiailag hasonlóan valószínűtlen még akkor is, 
ha a 6. ábrával szemben Afrika-Európa közti fedéseket nem tartalmaz és Lau- 
rázia intaktságát is megőrzi.

A modellel szembeni fő ellenérv analitikai természetű. A Lauráziára (14 
adat) és Gondwanára (8 adat) meghatározott excentricitás irányok az adatok kis
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10. ábra. A kontinensek elrendeződése a perm korban Westphal paleomágneses rekonstrukciója 
alapján. Sztereografikus projekció. cpc =  5.5°, Xc — 17.9° középponttal. A kör a felső félgömböt

határolja
Puc. 10. Расположение континентов в перми на основании фестфальской палеомагнитной 
реконструкции. Стереографическая проекция с центом в (рс = 5.5°, 1С = 17.9°. Окружность 

определяет границу верхнего полушария
Fig. 10. Continents in the Permian according to Westphal’s paleomagnetic reconstruction. The 
circle marks the limits of the stereographic projection centred at q?c =  5.5°, Ac= —17.9°

Eurasia in its present position

száma és kedvezőtlen eloszlása miatt valószínűleg erősen torzítottak, egyeztet- 
hetőségük feltehetőleg csupán a véletlennek köszönhető.

Benkova et. ál. (1973) a paleomágneses inklinációk gömbi harmonikus ana
líziséből arra a következtetésre jutottak, hogy a paleomágneses tér az elmúlt 
mintegy 300 millió évben a jelenlegihez hasonló struktúrájú volt, vagyis egy 
kissé excentrikus dipól terének felelt meg. Ezek a szerzők a felső paleozoós paleo
mágneses eredményeket lényegében az. A-rekonstrukcióra vonatkoztatták és 
csakúgy, mint később Westphal (1976, 1077) a harmonikus sort n = 2-nél cson
kították. Kono (1976) szerint azonban egyedül sem a deklináció sem az inkli- 
náció adatok analízise nem vezet egyértelmű megoldásra, ami a viszonylag kevés, 
rosszul eloszló és hibás paleomágneses eredményre vonatkoztatva a megoldás 
egyértelműségét még kétségesebbé teszi.

Az eddigiekből világos, hogy a földmágneses tér egykori szerkezete és az 
ősföldrajzi rekonstrukció a paleomágnesség szempontjából azonos probléma két 
különböző oldala. A centrikus dipólfeltevés extrapolásával a kontinensek intra-, 
és premezozoós elrendeződése, valamely paleomágnességtől független ősföldrajz 
felhasználásával pedig a mágneses tér egyidejű konfigurációja vizsgálható. 
Tudomásom szerint az irodalomban egyetlen példa van a probléma együttes 
paleomágneses megoldására (Westphal, 1976, 1977).

A centrikus dipól posztulátum fenntartása mellett szól, hogy ez a paleo
mágneses értelmezés egyik alaj^ja és ha fel kellene adni, akkor egy-egy paleo-
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mágneses eredmény lényegesen kevesebbet érne. Másrészt viszont, erre a tér- 
szerkezetre épülő felső paleozoós ősföldrajzi rekonstrukció (6. ábra) geológiailag 
implauzibilis, tehát nem lehetetlen, hogy a centrikus dipól feltevés a késői pale
ozoikumban nem alkalmazható (Márton, 1984).
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