A kelet-magyarországi
POGÁCSÁS GYÖRGY

miocén képződmények
szeizmikus kutatása

Bevezetés
Az alföldi miocén képződményekre vonatko
zóan a hegyvidéki területekhez képest kevés
közvetlen adattal rendelkezünk. A mélyföldtani
felépítésre vonatkozó információkat szolgáltató
mélyfúrásokat általában a szénhidrogénföldtani
szempontból perspektivikus szerkezetek, a dep
ressziókat elválasztó mélybeli kiemelkedések
megkutatására mélyítették. A miocén képződ
mények viszont a neogén depressziók belsejét
töltik ki nagyobb vastagságban, azok szárnyain,
az emelt helyzetű hátságok oldalain általában
kivékonyodnak, ill. kiékelődnek.
Az elmúlt években az OKGT Geofizikai Ku
tató Vállalata Kelet-Magyarországon több ezer
kilométer összhosszúságban végzett magas fe
désszámú reflexiós méréseket. A terepi méré
sek és a szeizmikus jelfeldolgozás során általá
ban nem tekinthettük kiemelt célnak a miocén
képződmények részletes megismerését. A nagy
felbontású reflexiós profilok számának gyara
podásával azonban a miocén képződményekre
vonatkozóan is rengeteg — jórészt csupán imp
licit formában megjelenő — információ birto
kába jutottunk.
Miocén képződmények az Alföldön
Az Alföld északi részén és a Nyírségben vé
konyabb üledékes közbetelepüléseket tartalmazó
nagyvastagságú vulkáni összlet, déli részén vál
tozó vastagságú üledékes, elsősorban klasztikus
képződmények képviselik a miocént.* A déli
területeken csak szórványosan fordulnak elő
miocén vulkánitok. Általában a miocénbe
soroljuk a medencealjzat lepusztított és
áthalmozott
anyagából
álló
szárazföldi
képződményeket. Ezek Kőrössy L. (1980)
szerint: „elméletileg az idősebb medencealjzat
földtani korától függően a Kárpáti üledékekig
terjedően bármikor keletkezhettek.” A neogén
üledékképződés az Alföldön a középső miocén
ben (ottnangi-kárpáti) kezdődött. A kárpáti
emeletet tarka agyagos konglomerátum, homok,
agyag, a bádenit „medence belseji” agyag és
márga, valamint partközeli homokos, karboná
tos összlet képviseli.
A szarmata emeletbe félsós képződményeket
sorolnak. Azokon a területeken, ahol a miocén
tenger kiédesedése gyors volt, a típusos félsós
;!tA dolgozatban a hazai kőolajkutatásban használt dokumen
tálási gyakorlattal való egyeztetés érdekében a földtörténet
burdigalival (kb. 22 millió éve) kezdődő és szarmatával (kb.
12 millió éve) záródó szakaszára korlátozva használom a m io
cén megjelölést. (Az új besorolás szerint a miocén az 5—6
millió éve végétért alsópannont is magába foglalja.)
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szarmata üledékek nem fejlődhettek ki nagyobb
vastagságban (Mucsi 1973). T. Kovács G. (1975)
szerint az ottnangi, kárpáti, bádeni és szarmata
képződmények az általa vizsgált területeken
(Duna— Tisza köze déli része) önálló ciklusokat
képivselnek.
Miocén képződmények szeizmikus kutatása
A szeizmikus időszelvényekre a rétegzett üle
dékes kőzettestek makrostrukturális felépítése
képződik le. Törmelékes kifejlődések esetében
elsősorban a struktúra az a bélyeg, amelyből az
üldéklerakódás körülményeire és az üledékfel
halmozódás menetére lehet következtetni. Az
üledékekben húzódó fizikai határfelületek távol
sága, azaz a szeizmikus értelemben vett rétegvastagság és a szeizmikus hullámok hullámhossza
sok esetben nagymértékben különbözik. A szeiz
mikus szelvénykép olyan interferenciaképnek te
kinthető, melyben az üledékes struktúráknak csu
pán a szeizmikus hullámhosszal közel megegye
ző „rácstávolságú” elemei jelennek meg.
A szeizmikus profilok és a lyukgeofizikai
szelvények felbontóképessége között nagyságrendbeli különbség van. Ez erősen megnehezíti
a karotázs adatok közvetlen felhasználását az
időszelvények üledékföldtani .és sztratigráfiai
interpretálásában. Figyelembe véve az alföldi
miocén képződmények települési viszonyait, a
magas fedésszámú reflexiós profilok az alábbi
kutatási feladatok megoldásához nyújthatnak
segítséget:
— A miocén képződmények azonosítása, térbeli
helyzetük vizsgálata, vertikális és laterális
kiterjedésük lehatárolása.
— Belső tagozódásuk vizsgálata, szeizmikus
sztratigráfiai egységek kijelölése és elkülö
nítése.
— A miocén retegek települési viszonyainak és
ezen keresztül felhalmozódásuk ősföldrajzi
környezetének megismerése.
— A miocén képződmények szerkezeti és tekto
nikai viszonyainak felderítése.
Mindezek végső célja a medencefejlődés és
szerkezetalakulás ismeretére alapozott szénhid
rogénföldtani interpretáció.
Miocén képződmények azonosítása és térbeli
lehatárolása
A miocén korú rétegek szeizmikus paramé
terei átmenetet képeznek a preneogén és a
pannon képződmények szeizmikus sajátságai
között. Az átmeneti jelleg mind a kvalitatív
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(refelexiós amplitúdó, reflexiós konfiguráció
stb.) mind a kvantitatív reflexió jellemzőkben
megmutatkozik. A szeizmikus sebességértékek
eloszlása jól mutatja a miocén átmeneti jellegét
(1—2. ábra).
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is figyelembe kell venni. A miocén képződmé
nyek szeizmikus elválasztására több eljárás kí
nálkozik :
Meg lehet kísérelni az azonosított sztratigráfiai egységek . (kőzettestek) érintkezési
felületéről származó reflexiós beérkezések öszsze korrelálását. Jól azonosítható határfelületek
hiányában az egyes képződménycsoportokat
reprezentáló reflexiós struktúrákat igyekszünk
azonosítani és elkülöníteni. Az elkülönítés alap
jául szolgáló és szeizmikusán leképződő struk
túrák az üledékfelhalmozódás és/vagy a tekto
nikus deformációk során alakultak ki. KeletMagyarország pannon mélydepresszióiban (3.
sz. ábra) a miocén képződmények egy tektonikai
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ábra: A tiszántúli mélydepressziók földtani-geofizikai alapfúrásaiban végzett szeizmokarotázs mérésekből
számított ói — f/H (sebesség) függvények. A görbék
jobb oldalán lévő függőleges tengelyen az átharántolt
rétegsort tüntettük fel. (Q = quarter, Upli = felső pliocén, UPa — felső pannon, LPa = alsó pannon, Mi =
miocén, Prek = prekambrium, Mez = mezozoikum). A
fúrások helye a 3. ábrán látható
1.

3. ábra: Kelet-M agyarország térképvázlata. (Jelmagya
rázat: 1. csatolt szeizmikus profilok, 2. vastag ( > 1 km),
uralkodóan törm elékes miocénnel kitöltött zónák,
3.
nagyvastagságú
vulkáni
kifejlődésű
miocén
képződm ények elterjedési területe, 4. vastag pannon
( > 2 km) és közepes vastagságú (0,5—1 km) miocénösszlettel kitöltött tiszántúli mélydepressziók

2, ábra: Az 1. ábrán bemutatott sebességfüggvényekből
számított intervallum sebesség eloszlás függvények.

A rétegzett struktúraként leképződő neogénüledékek reflexiós képük alapján elválaszthatók
a szeizmikus értelemben homogénebb (konszo
lidáltabb) prekainozoós medencealj zati képződ
ményektől (5. és 10. ábra). Optimális esetben a
vékonyabb miocén rétegekkel fedett területeken
az utóbbi években kifejlesztett speciális jelfel
dolgozási eljárások segítségével — felhasználva
az időszelvények migrált és dekonvolvált válto
zatait — elválaszthatók egymástól a paieozoós
metamorf és a karbonátos mezozoós, valamint
a flis jellegű képződmények (4. és 9. ábra).
A miocén egzaktul megmérhető szeiz
mikus paraméterek alapján nem azonosítható,
ezért elhatárolásához földtani megfontolásokat
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egységet képeznek a pannonnal. Ezeken a terü
leteken a miocén és a prekainozoós medencealjzat határa általában erős, határozott ref
lexiók alapján jelölhető ki (5. és 10. ábra). Ahol
a miocén és pannon képződmények külön tek
tonikai egységet (külön tektonikai „alemeletet” )
és ezzel párhuzamosan független üledékfelhalmozódási egységeket alkotnak, ott a miocén
képződmények alsó határához csak kivételes
esetben kapcsolódnak jól követhető, erős refle
xiós szintek. Egy példaként bemutatott — a
Kiskun depresszióban bemért — szelvényen
(6. ábra) a miocén és mezozoós képződmény
csoportok érintkezési felületeinek értelmezése
több variációban is elvégezhető. A 8. és 9. sz,
ábrákon bemutatott (Duna—Tisza köze déli ré
szén bemért szelvényeken) a miocén alsó
határa
nem
azonosíthaó
egyértelműen.
A miocén képződmények azonosítása és le
határolása ezeken a területeken csak tektonikai
helyzetükre (pl. árok kitöltés stb.) vonatkozó
ismeretek (ill. feltételezések) alapján hajt
ható végre.
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4. ábra: A flis zóna déli perem én bemért szeizmikus
szelvény migrált változata. Jelmagyarázat: 1. pannon
és fiatalabb összlet, 2. m iocén rétegek, 3. flis képződm é
nyek. Az em elkedő medencealjzat oldalára rálapolódó
reflexió végződések közül néhányat nyilakkal m egje
löltünk. A m iocén (2) kétosztatú. Az alsó és felső
szekvencia képe egymástól különböző

A miocén felfelé történő szeizmikus elhatá
rolása csak megbízható mélyfúrási adatok bir
tokában végezhető el teljes biztonsággal. A
GKV szeizmikus profiljainak értelmezése során
a pannon fekű közelében húzódó szeizmikus
szintek egyikéről (általában a legjobban korrelálhatóról) készítünk térképet. A térkép meg
szerkesztésénél a vonalhálózathoz közeleső
mélyfúrásokban megvont pannon feküt igyek
szünk összekorrelálni a kutatási terület szel
vényein.
A Dél-Alföldön bemért regionális szeizmikus
vonalak élesen exponálták a kiemelt hátságok
kal elválasztott mély medencék neogén szintjei
nek távkorrelációs nehézségeit. Valószínűleg csak
regionális reflexiós profilok alapján, azok szeiz
mikus sztratigráfiai interpretációjával oldható
meg, a képződéstörténetre alapozott azo
nosítás, és az egyes elkülönült depressziókban
lerakodott rétegcsoportok távkorrelálása.
Azokon a területeken, ahol a miocén-pannon
határon az üledékképződés (szeizmikus érte
lemben) folyamatos* volt, nehéz a szerkezeti ér
telmezést célzó kiértékelési eredmények sztra
tigráfiai interpretálása. Ha a miocénre konkordánsan települnek a pannon rétegek, akkor
a szeizmikus szelvényeken a miocént a
„pannon felől” kiindulva lehet elhatárolni. A
kelet-magyarországi pannon képződmények litogenetikai alapokon történő besorolása megold
hatónak tűnik [17]. A pannon litosztratigráfiai
egységek rétegtani tartalma szorosan egybeesik
a pannon képződmények szeizmikus szelvények
re alapozott szeizmikus sztratigráfiai beosztá
sával [7]. A szeizmikus jellemzőik alapján azo
nosított pannon üledékképződési egységek az idő
szelvényekről felülről lefelé haladva „lehámoz
hatok” . Az összes pannon „szeizmikus fácies”
identifikálása után a neogén „maradéka” kép
viseli a miocént. A litosztratigráfiai és szeizmi
kus sztratigráfiai egységek egybeesését egy
hódmezővásárhelyi árkon keresztül bemért dő
lésirányú szeizmikus profilon mutatjuk be (5.
ábra).

*A szeizmikus profilok lefelé relatíve csökkenő felbontóképes
sége a miocén összletben, illetve a szarmata—pannon határon
néhány százezer éves üledékképződési szünet identifikálását
teszi lehetővé. Karotázs szelvények alapján elvben jóval rövidebb hiátus is kimutatható.
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5. ábra: A Makói árok hossztengelyére közel m erőle
gesen bemért szeizmikus szelvény. A szelvényen be
jelöltük a pannon összletben elkülönített litosztratigráfiai
és litogenetikai egységek határait. (Jelmagyarázat: A
miocén-, B\, Во, Cj, C-, stb. pannon szeizmikus sztratigráifai egységek, Pala, Pa'b, Pa, stb. litogenetikai egy
ségek (Szalay—Szentgyörgyi 1979. szerint), Il: 11,, III
stb. litosztratigráfiai egységek (Gajdos et. al. 1979 sze
rint). A szelvényen jól látszik, hogy a miocénre
konkordánsan települnek a pannon üledékek.

A
miocén
vertikális
és
horizontális
lehatárolásának
pontossága
a
szeizmikus
azonosítás jóságán kívül az azonosítás alapjául
szolgáló reflexiós hálózat sűrűségétől is függ.
Az összlet alsó és felső határának szeiz
mikus szelvényeken történő kijelölése után
a terület szeizmikus sebességviszonyainak isme
retében megszerkeszthető azok mélységtérképe.
E térképek elkészítése jelenti egyúttal az
adott kutatási területen a miocén képződmény
csoport térbeli helyzetének identifikálását.
A kronosztratigráfiai értelemben vett lehatá
rolás szeizmikus alapokon csak a földtörténeti
eseménysor idődimenzióinak ismeretében kísé
relhető meg. (Ha tudjuk mi történt és mikor
történt a, szeizmikus profilok alapján meg le
het mondani, mekkora területen történt).
A miocén belső tagozódásának vizsgálata
A miocén szeizmikus alapon történő ta
golásának
alapja
az üledékfelhalmozódási
egységek szeizmikus sztratigráfiai módsze
rekkel történő azonosítása és elhatárolása.
Szeizmikus sztratigráfiai értelemben üledék
felhalmozódási egység alatt a földtani múltban
hasonló körülmények között lerakódó, egymás
sal genetikai kapcsolatban lévő képződmények
azon csoportját értjük, amely szeizmikus ismér
vei alapján egyértelműen elkülöníthető a szom
szédos képződményektől.
Az üledékfelhalmozási egységeket elválasztó
határfelületek az üledékképződés menetében
beálló változások során alakultak ki. A reflexiós
szelvényeken legbiztosabban az üledékképződés
megszakadásához (hiátus) és az eróziós diszkordanciához kapcsolódó felületek azonosíthatók.
Az üledékfelhalmozódási egység laterális hatá
rának szeizmikus értelemben az egységhez tar
tozó rétegek elvékonyodási zónája tekinthető,
A szeizmikus hullámok hullámhossza általában
30—300 méter között változik [16]. Ha a ré
tegvastagság a szeizmikus hullámhossz alá
csökken, a réteget (illetve annak határát) rep
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rezentáló reflexiós horizont is megszűnik. A be
mutatott profilokon nyíllal jelöltük meg az
emelkedő aljzat oldalán kiékelődő rétegek hatá
rát reprezentáló reflexió végződéseket. Az üledékfelhalmozódási egységek szeizmikus szek
venciák ún. „szeizmikus fáciesek” formájában
azonosíthatók. (Az 5. sz. ábrán az elkülönített
szeizmikus formációkat А, В, C stb. betűkkel
jelöltük).
Az Alföld jelentős részén a miocén képződmé
nyek összvastagsága megegyezik az őket leké
pező szeizmikus hullámhossz nagyságrendjével.
Ezeken a területeken a miocén szeizmikus
szelvény képe alapján nem tagolható rétegtani egységekre. Növekvő üledékvastagság
esetén makroszeizmikus jellemzők alapján
elkülöníthetők az egyes miocén üledékkép
ződési ciklusok (4. és 7. ábra). Egyes területe
ken a miocén-képződménycsoportok különböző
mérvű tektonizáltsága is lehetővé teszi azok el
különítését (6. ábra). Az Alföld északi peremén
a vulkáni közbetelepüléseket tartalmazó miocén
rétegsor szeizmikus struktúrája eltér az üledé
kes rétegekre jellemző szeizmikus képtől. A 7. áb
ra bal oldalán az Alföld északi peremvidékének
felsőpannon kori kiemelkedését kísérő tektoni
kai mozgások nyomai is felismerhetők.

6. ábra: A Kiskun depresszió keleti szegélyén bemért
szeizmikus szelvény (Hámor N, és Varga I. értelm e
zése szerint). Jelmagyarázat: 1. pannon és fiatalabb
összlet, 2. m iocén korú sorozat, 3. m ezozoós képződ
ménycsoport.) A miocén kétosztatú. Az idősebb m io
cén képződm ényeket erős gyűrődés érte. A pannon
transzgressziós
képződm ények
a
m iocénre
diszkordánsan települnek. A mezozoós medencealjzat tö
rései és a m iocén rétegek meggyürödése valószínűleg
ugyanazon (pannon előtti) tektonikai fázis során jött
létre

Települési és ősföldrajzi viszonyok szeizmikus
vizsgálata
Az Alföld és egyes részeinek miocén ősföld
rajzi viszonyait többek között Hámor G.—Jám
bor Á. (1971), Jámbor A. (1971), Kőrössy L.
(1970, 1980), Mucsi M. (1971) elsősorban mély
fúrási adatok alapján ismertette. Az alföldi ref
lexiós szelvényeken végzett szeizmikus fáciesvizsgálatok lehetővé teszik a települési viszo-
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7. ábra: A Nagyalföld északi perem én bemért dőlés
irányú profil. Jelmagyarázat: 1 pannon és fiatalabb
rétegek, 2. miocén vulkanikus képződmények, 3. üle
dékes miocén, 4. üledékes miocén képződm ényekkel
fed ett vulkáni sorozat, 5. mezozoós képződm ények, 6.
oligocén összlet.. A szelvényen nyíllal jelöltük meg a
m iocén eróziós felszínére ékelődő reflexiók elvégződési
zónáját. A pannon sorozat alsó reflexiói párhuzamo
sak az erősén dőlő prepannon aljzattal. A szelvény
közepén az alsópannon rétegek „kifutnak” a felszínre.
Ez arra mutat, hogy az Északi K özéphegység déli elő
tere a pannon során víz alatt volt. A térség pannon
utáni kiemelkedáse során e rétegek részben erodálódtak

nyok vizsgálatát, az üledékfelhalmozódás me
netének ' rekonstruálását.
Az
ősföldrajzi
vizsgálatok
így
a fúrásokkal feltáratlan
területekre is kiterjeszthetők. Az egyes refle
xiók, a belőlük összeálló reflexiós konfigurá
ciók, valamint a különböző reflexiós paraméte
rek térbeli eloszlásának analízise szolgáltatja az
üledéklerakódási környezetre és az üledékfel
halmozódás folyamatára vonatkozó információ
kat.
Reflexiós jellemzők alapján lehatárolhatok a
paleogeógráfiai medencék szegélyzónái, azono
síthatók a medencelejtőkön és a medencebelseji
területeken lerakódó rétegcsoportok, következ
tetni lehet az üledékképződési környezet ener
getikai viszonyaira és a vízmélység alakulására.
A reflexiós felületek térbeli helyzete alapján
meg lehet határozni az üledékfeltöltődés előre
haladásának irányát.
Érdekes lehetőséget kínál (és távkorrelációs
célokra is felhasználható eredménnyel kecseg
tet) a tengerszint-változások szeizmikus alapon
történő rekonstruálása. A tengerszint emelke
dését a medencelejtők oldalára rálapolódó ref
lexióvégződések sorozata jelzi (a bemutatott áb
rákon ezeket nyíllal jelöltük meg). A vízszintsüllyedésre a fiatalabb üledékrétegeket repre
zentáló reflexiók medencebelső felé történő
migrációja utal.
Az Alföld tektonikai értelemben is mozgal
mas neogén-quarter fejlődésmenete megnehezíti
a miocén üledékfelhalmozódás alakulásának
megismerését célzó interpretációt. A reflexiós
profilokon a miocén üledékes struktúrákat a
posztmiocén tektonikus deformációk sok helyen
erősen átalakították, és az eredeti települési vi
szonyok tanulmányozása lehetetlenné vált.
A miocén üledékfelhalmozódás nyitott kérdé
se a preneogén paleotérszín orográfiai képe.
Kérdéses, hogy a neogén medencealjzat jelen
legi képe mennyiben tükrözi az akkori mor
fológiát. Feltehető, hogy az intenzív és erősen
szelektív neogén-quarter kéregmozgások és az
erózió teljesen átformálta a preneogén-képződmények felszínének arculatát.
A miocén képződmények települési és ősföld
rajzi viszonyaira vonatkozó szeizmikus vizsgáF Ö L D T A N I K Ü T A T A S X X V . é v f o l y a m (1982. é v ) , 1. s z á m
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8. ábra: Szeizmikus szelvény a dorozsmai területről.
(Jelmagyarázat: 1. pannon sorozat, 3. miocén sorozat).
A
m iocén
lepusztított
felszínére
transzgressziós
pannon rétegsor települ. A vízszint emelkedést jelző —
az aljzat emelkedő oldalára ráékelődő — reflexióvég
ződések közül néhányat nyíllal jelöltünk meg

latok főbb eredményei az alábbiakban foglal
hatók össze:
Az Alföldön két kifejlődésben egzisztál vas
tag ( > 500 m) miocén üledéksor.
I. Az első csoportba nagy vastagságú ( > 1
km), elnyúlt zónákban felhalmozódó kép
ződmények tartoznak. Szeizmikusán is tükrö
ződő rétegzettségük közepes, vagy gyenge. Alsó
határfelületük reflexiós fázistengelyek alapján
bizonytalanul (6., 7., 10. ábra), vagy egyáltalán
nem jelölhető ki (8., 9.ábra ). E képződmé
nyekre a pannon rétegek általában diszkordánsan települnek. A nyúlt zónák fő csapásirá
nya a medencealjzat öves, pásztás felépítésével
[2] közel párhuzamos.
Az Alföld északi és északkeleti részén szeiz
mikusán kimutatott miocén depressziók túlnyo
mórészt vulkáni képződményekkel töltődtek fel.
Juhász A. (1971) szerint a kitörési centrumok
nagyszerkezeti határzónákhoz kapcsolódnak. A
déli részen a Mecsek—Villányi fáciesövet el
választó magas helyzetű kristályos gerinc (Já
noshalma, Kiskunhalas, Tázlár, Szánk) É-i és
D-i oldalán, valamint a keleti országhatár men
tén — Álmosd környékén — ismerünk közeli
lehordási területről származó, törmelékes kép
ződményekkel kitöltött depressziókat. A déli
részeken a vulkáni képződmények mennyisége
alárendelt.
II. A második csoportba a pannon-quarter
mélydepressziók alját kitöltő miocén korú kép
ződmények tartoznak. Reflexiós képük szeizmi
kusán leképződő, rétegzett struktúrára utal (5.,
10. ábra). E képződmények alatt a medencealjzat
felszíne általában szeizmikus reflektáló felület
ként jelentkezik. A medencealjzat felszínét eze
ken a területeken szeizmikusán kimutatható
törések alig tagolják. A miocénre konkordásan
települ a nagyvastagságú pannon rétegsor.
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X V . é v f o l y a m (1982. é v ) , 1. s z á m

A pannon depressziók alakja a miocén dep
ressziókéhoz képest kevésbé elnyúlt, „izometrikusabb” .
Az ismertetett szeizmikus jegyek alapján fel
tételezhető, hogy az Alföldön a miocén üledék
képződés a szávai, vagy még inkább a stájer
mozgások kapcsán feltorlódott medencealjzati
pászták homlokterében kialakult árkok feltöltődésével indult meg. A tektonikusán kialakult
árkokban közeli lehordási területekről szárma
zó, molasz jellegű összlet halmozódott fel. Az
üledékek a következő mozgási fázisban meggyűrődtek. A gyűrődés feltehető korát a gyűrt
komplexumra települő vízszintesen rétegzett
(törtön) üledékek rögzítik (6. és 9. ábra). Az
üledékképződés ezeken a területeken a szarma
ta—pannon határon általában megszakadt. A
pannon transzgressziós képződmények eróziós
díszkordanciával települnek a nagyvastagságú
miocénre.
A
tiszántúli
mélydepressziók
besüllyedése a kárpátienben kezdődött és való
színűleg
napjainkig
is
tart.
A
mélydepressziók
területén
az
üledéklerakódás
a süllyedéssel lépést tartott.
A bekö
vetkező fáciesváltozások szeizmikusán is kimu
tathatók (5. ábra). A süllyedés és üledékbeszállí
tás egyensúlya komolyabban csak az alsó
pannon végén bomlott meg, amikor is eltérő
dőlésű reflexiókkal jelentkező regressziós soro
zat rakódott le [7].

9. ábra: A m ecseki fácies-öv Duna— Tisza közi szaka
szán bem ért reflexiós profil (Hámor N. és Varga I.
értelm ezése szerint). (Jelmagyarázat: 1. pannon réteg
csoport,
2.
miocén,
3.
mezozoós
rétegek,
4. kristályos képződmények). A szeizmikus kép alap
ján jól elkülöníthetők a különböző kifejlődésü pannon
rétegcsoportok. A pannon összlet fokozatosan előnyo
muló transzgresszióval települ a prepannon medencealjzat felszínére. A szelvény bal oldalán a ferde refle
xiókkal jelentkező miocén (2) rétegek valószínűleg
(lisztrikus?) vető menti lecsúszással kerültek a jelen
legi helyzetbe

Tektonikai viszonyok szeizmikus kutatása
A miocén képződmények térbeli helyzetét
megváltoztató tektonikai mozgások az általuk
létrehozott (szeizmikusán leképződő) struktúra
változások alapján rekonstruálhatók. A miocén
üledékfelhalmozódás kereteit megszabó prene-
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ogén tektonikai eseményeket elsősorban a me
dencealjzat belső szerkezete tükrözi. A harmadidőszakinál idősebb képződmények általában
homogén, reflexiómentes, vagy kaotikus refle
xió struktúraként képződnek le az időszelvé
nyeken (5., 10. ábra). Ezért a premiocén tekto
nikai mozgások során kialakult diszlokáciők
szeizmikusán csak kivételes esetekben észlelhe
tők. A miocén mozgások — amennyiben ré
tegzett üledékes struktúrákat is érintettek —
az általuk kialakított diszlokáciők alapján —
szeizmikusán is rekonstruálhatók (6. ábra).
Az elnyúlt zónákat kitöltő (I. csoportba
tartozó) képződmények szerkezeti helyzete
és megőrződése részben miocén kori tekto
nikai mozgások eredménye (9. ábra). A 6. és 9.
ábrán bemutatott profilokon látható, hogy a ve
tők mentén a regionális pannon transzgresszió
előtt minden elmozdulás lezajlott;
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10. ábra: A derecskéi árok keleti szárnyán bemért sze
izmikus szelvény migrált változata (Berkes Z . és Var
ga I. értelm ezése szerint). Jelmagyarázat: 1. pannon
és fiatalabb sorozat, 2. a derecskéi árok alját kitöltő
m iocén sorozat, 3. az álmosdi területen feltárt törm e
lékes miocén összlet, 4. kristályos képződm ényekből
álló medencealjzat). A vízszint em elkedésével a pan
non transzgressziós képződmények fokozatosan töltöt
ték fel a derecskéi süllyedéket. Az em elkedő aljzat ol
dalára ékelődő reflexió végződéseket nyíllal jelöltük
meg. A 2.. és 3-as jelű képződm ények szeizmikus
képe, települési viszonyai és tektonikai helyzete erősen
különböző. A 3-mal jelölt összlet valószínűleg idősebb
a jóval mélyebb helyzetben feltárt 2-es képződm ény
csoportnál

A mozgások időpontja, időtartama és nagy
sága
olyan
pontossággal
rekonstruálható
(legalábbis elméletileg), amennyire a tektoni
kusán igénybe vett képződmények korát és az
igénybevétel mechanizmusát (vetődés, gyűrő
dés) identifikálni tudjuk.
Az Alföld kőolaj földtani arculatát megszabó
mélyszerkezeti viszonyok döntő mértékben a
pannon-quarter (uralkodóan süllyedéses jelle
gű) tektonikai fejlődésmenete során alakultak ki.
A miocén képződmények lesüllyedtek a mélybe.
Azt vékonyabb-vastagabb lepelként borítva
hozzáidomultak a depressziót formáló medence
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aljzat felszínéhez. A tiszántúli depressziókban
a Makói (5. ábra) és Derecskéi árokban (10. áb
ra) a miocénben kezdődő süllyedési folyamat
töretlenül folytatódott a panonban. Más része
ken, így a Kiskun depresszióban (6. ábra) a
pannon és a miocén tektonikai fejlődésme
net markánsan különbözik.
A nagyvastagságú pannon összlet tömörödését kísérő atektonikus mozgásokhoz (gravitációs
csúszás, eltérő kompaktálódás stb.) kapcsolódó
deformációk miocén képződményeket alig érin
tettek.

Szénhidrogénföldtani interpretáció
A szénhidrogénföldtani interpretáció során
három képződménycsoportot kutatunk: a poten
ciális szénhidrogén generáló anyakőzeteket, a
szénhidrogén migrációban résztvevő, arra lehe
tőséget teremtő rétegeket és a szénhidrogén
telepeket tartalmazó tárolókőzeteket.
A szénhidrogén képződést, vándorlást, és
csapdázódást a mélyszerkezeti viszonyok hatá
rozzák meg. A miocén és a pannon-quarter
szerkezetfejlődés az Alföldön nagy mértékben
eltért egymástól. Az alföldi miocén képződmé
nyek
szénhidrogénföldtani
perspektíváinak
(szerkezetorientált) megítélését elsősorban a
pannon-quarter időszak képzödéstörténete (ki
emelkedés. besüllyedés) szabta meg. A miocén
rétegekhez kötődő szénhidrogéntelepeket ku
tatva fontos feladat a pannon előtti migrációs
viszonyok rekonstruálása. A migráció fő irányát
általában az izobárokra merőlegesen legnagyobb
hidraulikus gradiens szabja meg. Az izobárok
a regionális szerkezeti kontúr vonalakat köve
tik, ezért a migráció a paleo üledékgyűjtők
centrumából kifelé, a szerkezetileg magasabb
helyzetben lévő medenceperemek felé irányul.
Szeizmikus profilok alapján kijelölhetők a mio
cén során mély szerkezeti helyzetben lévő üle
dékgyűjtők, az azokban elhelyezkedő szénhidro
gén generáló (pelites) anyakőzet testek és a
permeabilis „migrációs” rétegek. Kijelölhetők a
regionális struktúra-viszonyok által meghatáro
zott paleo migrációs zónák. A migrációs irányok
nem keresztezik a depressziók tengelyirányait,
ezért a csapdák a depressziós struktúrák szár
nyain. a medencék közötti hátságok felett, az
egyes szíratigráfiai egységek tetőzónájában, il
letve töréses, zúzott övékhez kapcsolódva ala
kulhattak ki.
A pannonkori struktúrafejlődés során a mio
cénben feltöltődött telepek egy része valószí
nűleg lepusztult, vagy átfejtődött. A vastag
pannon üledékréteg alá került miocén képződ
mények migrációs és csapdaképződési lehető
ségeit már a pannon-quarterre jellemző szerke
zeti viszonyok szabták meg.
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