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SZEIZMIKUS ADATOK EÉTEGTANI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

ÉS KORLÁTÁI A PANNON MEDENCÉBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

A NEOGÉN KÉPZŐDMÉNYEKRE

Pogácsás György

Bevezetés

A modern, magas fejésszámu szeizmikus szelvények reflexi

ós képe egyszerre tükrözi a földtani képződmények primer, üle

dékes erdetü rétegzettségét és a diagenezis, illetve a tekto

nikus Hatások során kialakult deformációs struktúrát.

A szeizmikus sztratigráfia olyan uj interdiszciplina, 

amely a szeizmikus adatok rétegtani értelmezésével foglalko

zik. Kifejlesztését a szeizmikus terepi módszerek és a száiaitó- 

gépes adatfeldolgozás területén az utóbbi másfél évtizedben 

végbement fejlődés, valamint a holocén üledékfelhalnozódás tör

vényszerűségeinek mélyebb megismerése és megértése tette lehe

tővé.

A kontinensperemi tengerekre kiterjesztett olajkutatások 

támasztottak először komoly igényt a reflexiós struktúrák 

sztratigráfiai célú elemzésére és értelmezésére. A kutatók a 

költséges tengeri mélyfúrások lemélyítését megelőzően meg

kísérelték a relatíve olcsóbb tengeri szeizmikus profilok alap

ján felbecsülni az adott térség szénhidrogén perspektíváit. 

Ehhez a szeizmika által már korábban is biztosított metrika 

/relativ mélység és vastagság viszonyok, szerkezeti formák/ 

mellett az üledékfelhalmozódási egységek és fáciesviszonyok 
azonosítására, a fejlődéstörténet rekonstruálására is szükség 
volt.

"'Geofizikai Kutató Vállalat, 1068 Bucispe Nepkozuarsasa
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A modern szeizmikus szelvények lehetővé te tté k  az üledék
fö ld ta n i és ré te g ta n i alapelvek közvetlen alkalmazását a sze
izmikus értelmezés során,

A b io - ,  l i t o -  és k ro n o s z tra tig rá f ia i egységek k ö z ö tti  
összefüggések sokrétűségét á b rá zo lja  az 1, ábra.

A bio-, lito- és kronosztratigráfiai egységek közötti lehetsé

ges összefüggések példája 

1, ábra

A koherens szeizmikus reflexiókat a kőzettömegek belsejé
ben húzódó olyan fizikai határfelületek hozzák létre, melyek 

mentén az akusztikus impedancia ugrásszerűen változik, ilyen 

felüleuek általában a réteghatárok, a réteglapok és a diszkór-
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dancia felületek, A réteglapok az egykori üledékfelhalmozódá- 

si felszint reprezentálják, ezért jó közelítéssel izokron fe

lületeknek tekinthetők, A diszkordancia felülethez kapcsolódó 

hiátus hossza helyről-helyre változhat ugyan, de a diszkor

dancia felületek mindenképpen különböző korú kőzettömegeket 

választanak el és nem metszenek más kronosztratigráfiai felü

leteket, Ezért az ezekről a felületekről származó reflexiók 

összességéből összeálló szeizmikus szelvények jó közelítéssel 

az üledékfelhalmozódás és szerkezetalakulás kronológiai rep

rezentációjának tekinthetők. Meg kell jegyezni, hogy s flu- 

idumhatárról és a diagenezis során létrejött fizikai határ

felületekről származó reflexiók nem feltétlenül izokronok, A 

lito- és kronosztratigráfiai felületek összefüggését példázza 

a 2. ábra. A szeizmikus reflexiók ezért - önmagukban - első

sorban kronosztratigráfiai és nem litosztratigráfiai jelen

tést hordoznak.

A lito es kronosztratigráfiai felületek közötti összefüggések

Viszonylag lapos lioosztratigráfiai felületek metszik a me—
f?£eík\zokron felületeket /t/ a kiépülő delta által kiala
kított kontinentális lejtőn
Enyhén dőlő izokron^felőletek harantoljálc egy regressziós 
sorozat meredeken dőlő litológiai egysegeit

2. ábra
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konstruálása szeizmikus szelvények alapján /Eubbard'et al 1965/
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A kronosztratigráfiai határfelületeket képviselő reflexi

ós horizontok összességétől, azok geometriai viszonyaiból a 

szeizmikus hullámok biztosította felbontás határain belül szá

mos további, a szénhidrogén prognózist lehetővé tevő következ

tetést lehet levonni /3. ábra/

a/ azonosíthatok a diszkordancia felületek, ill. az azok 

által határolt üledékföldtani egységek. Feltérképezhe- 

tők a mélység- és vastagságviszonyok, 

b/ mód nyilik a leülepedési környezet és a paleo-vizmély-

ság rekontruálására,

c/ lehetőség nyilik a kronosztratigráfiai határfelületek 

azonosítására és távkorrelálására, meghatározható a 

betemetődés története,

d/ amennyiben megfelelő fúrási kontroladatok állnak ren

delkezésre, úgy az ősföldrajzi viszonyok és fáciesvi- 

szonyok is rekonstruálhatók. Ez utóbbiakból pedig már 

lehet az üledékekbe zárt szervesanyag mennyiségére és 

tipusára is következtetni / L'.-» ábra/.

Sajnos a jelenleg meghatározható szeizmikus paraméterek 

alapján /beérkezési idő, amplitúdó, sebesség, frekvencia/ csak 

meglehetős bizonytalansággal lehet előre jelezni a litológiát 

és a fluidumtartalmat /iíeidell el al 1985, Peikert 1985,/.
A szeizmikus sztratigráfia zezaem eredi: ,0> -r T .OIV O -L ca

boritott kontinens peremi területek kutatásához kapcsolódtak, 

ahol még semmilyen közvetlen /fúrási/ geológiai információ
nem állt rendelkezésrT'P , I "R .Qp Y) O'T* A ̂ P <n- o O v kJ o-*ii —>1. 'w w » In € :;r-: amié: -97-t-

ben ismertették az üledékfáciesek szeizmikus adatok alapján 

történő vizsgálatára kidolgozott eljárásukat. R, E. Sheriff 

1975-ben tette közzé "Inferring stratigraphy from scismic dataí! 
cimü dolgozatát, A szeizmikus rétegtan kronosztratigráfiai 

megalapozása az Esso geológusainak ?. R. Vall és munkatársai

nak nevéhez fűződik. 1977-ben ismertették az eusztatikus ten- 

gerszintváltozások és szeizmikus reflexió konfigurációk kao— 
csolatának vizsgálatára alapozott eljárásukat. Ennek segít

ségével /ha az alapadatok publikálásra kerülnének/ a fúrások
kal feltáratlan területeken is mód lenne a szeizmikus egységek 
kronosztratigráfiai helyzetének megállaoitására.
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Szeizmikus sztratigráfiai interpretáció

A reflexiós profilok szeizmikus sztratigráfiai interpre

tációja során az alábbi alapvető lépéseket kell végrehajtani:

1. / Szeizmikus szekvencia analízise

2. / Szeizmikus fácies analizis

3. / A szeizmikus egységek kronosztratigráfiai helyzeté

nek meghatározása, a medencesüllyedés és feltöltő

dé s történetének rekonstruálása.

A, Szeizmikus szekvencia analizis

A szeizmikus szekvencia analizis során üledékfelhalmozó- 

dási egységeket reprezentáló szeizmikus egységek kerülnek 

azonosításra.

Az üledékfelhalmozódási egység /depositional sequence/ 

olyan genetikailag rokon képződményekből álló, relative kon- 

forrn sorozat, amelyet alulról és felülről diszkordancia felü

let, vagy korrelálhatóan konkordáns határfelület határol 

/Mitchum et al 1977./. Az üledékfelhalmozódási egységet a ge

netikai rokonság mellett egy viszonylag egyszerű kritérium, a 

rétegek szeizmikus szelvényből könnyen meghatározható geomet
riai kapcsolata definiálja.

Az üledékfelhalmozódási egységek a konkordáns szekvencia
határok kora által rögzitett időtartam alatt lerakodott üledé

kekből állnak. A diszkordáns határok mentén a szekvenciához 

tartozó képződmények kora ezen intervallumon belül helyről 

helyre változhat. Ugyanigy helyről helyre változhat a disz

kordancia által reprezentált hiátus hossza, A konkordáns ha

tárfelületek mentén hiátus nem mérhető. Ezek a szeizmikus fel

bontás határain belül izokronoknak tekinthetők /5. ábra/.
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üledekfelhalmozódási egységet; reprezentáló 
vencia alapkoncepciója /Mitchum et al 1977

5. ábra

szeizmikus
nyomán/

szek-

nz üledekf elhalmozódási egységek határait szeizmikus 
szelvényeken a laterálisán megszakadó /illetve elvékonyodó/ 

rétegeket reprezentáló reflexiók alapján lehet azonosítani. 

Az alsó és felső szekvenciahatárok fő típusai a 6. és 7. áb
rán láthatók.
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' F E L S Ó  H A T Á R

K O N K O R D A N C I A

K O N K O R D A N C I A

Az üledékfelhalmozódási egységeket alkotó rétegek viselkedése 
az egységek határain /Mitchum et al 1977 nyomán/

6. ábra

A szekvencia határok menti reflexió végződések fő tipusai 

/közhasználatú angol elnevezések, Mitchum et al nyomán/

7. ábra

Azonosításuk az üledékfelhalmozódás menetének rekonstru
álásához nyújt segítséget. A 8. ábrán reflexió végződések
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alapján azonosított diszkordancia felületek láthatók egy a 

Baltimore Canyonban bemért szeizmikus profil értelmezett 

változatán.

Az Észak-amerikai kontinens atlanti selfjenek generalizált 

szeizmikus sztratigráfiai szelvénye /Brown és Fisáén 1980

nyomán/.

8. ábra

Mivel az üledékfelhalmozódási egység-határok szeizmikus 

szelvényeken meghatározhatók és távkorrelálhatók, az üiedék- 

felhalmozódási egységekre épülő modellek a gyakorlati kutatá

sok során jól felhasználhatók a sztratigráfiai viszonyok ér

telmezésé re.

B. Szeizmikus fáciesanalizis

A szeizmikus fáciesanalizis a reflexiók geometriai vi

szonyainak, folyamatosságának, amplitúdójának, frekvenciájá

nak, az intervallumsebességnek, valamint az egyes üledékfel- 

halmozódási egységeket alkotó szeizmikus fáciesek külső formá

jának, illetve azok asszociációinak vizsgálatát és értelmezé

sét jelenti, A 9, ábra a szeizmikus bélyegek alapján azono

sítható, elsősorban a lerakodási környezet energiaszintjét 

jelző jellegzetes szeizmikus fáciescsoportokat, a 10. ábra 
pedig ezek térbeli formáját /amely szintén környezet jelző/
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mutatja be, A szeizmikus fáciesek azonositása, elterjedésük és 
térbeli kapcsolatuk alapján rekonstruálható az Ősföldrajzi kör

nyezet, Fúrásos kontrol adatokkal történő összevetése a szeiz

mikus fáciesek alapján a litológiai viszonyokra vonatkozóan is 

előrejelzések tehetők.

A SHEL? SZEGÉLY ÉS A PROGRADÁCIÓS LEJTŐ SZEIZMIKUS 

FÁCISS3I:

I.

FERDE "OBLIQUB" PROGRADÁCIÓS SZEIZMIKUS FÁCISS

SZIGMOID PROGRADÁCIÓS SZEIZMIKUS FÁCIES

A SHELF JELLEGZETES SZEIZMIKUS FÁCIESEI:

NAGY AMPLITÚDÓ ÉS 
KONTINUITÁS: '

MAGAS ÉS ALACSONY 
ENERGIA VÁLTAKOZÁSA

ALACSONY AMPLITÚDÓ:

AZONOS ENERGIA 
SZINT

ALACSONY KONTINUITÁS 
VÁLTOZÓ AMPLITÚDÓ:

VÁLTOZÓ ENERGIASZINT

NAGY KITERJEDÉSŰ, ALACSONY RELIEF, VÁLTO
ZÓ AMPLITÚDÓ ES REFLEXIÓ KONTINUITÁS:

VÁLTOZÓ ENERGIA

9. ábra
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ÍÍLEDÉETAKARÓ LEJTŐFRONT-KITÖLTÉS DEPRESSZIÓ-KITÖLTÉS
/KIS ENERGIA/ /KIS ENERGIA/ /ÁLTALÁBAN KIS ENERGIA/

TÖRM3LÉKXÜP-K0MPL3XÜM Ü1EDÉKHÁT TÖRMELÉKDOM3-KITOLTÉS
/NAGY ENERGIA/ /VÁLTAKOZÓ ENER./ /NAGY ENERGIA/

KAOTIK S KITÖLTÉS 
/VÁLTAKOZÓ ENERGIA/

A medence lejtő és a medence belső jellegzetes törmelékes 

szeizmikus fáciesei /Sangree és Wi diaié r 1977 nyomán/

10 . ci o r c*

G„ Szeizmikus szekvenciák é: euszta tikus t enge rs zintválto-
zások

Az üledékek elterjedése és fáciesviszonyai, valamint a 

globális tengerszint-változások között szoros és szisztemati

kus kapcsolat van. Yail és munkatársai /1977/ kimutatták, hogy 

e kapcsolat regionális, sőt szerintük akár a globális sztra- 
tigráfiai korreláció alapját képezheti.

A tengerszint változásokra szeizmikus alapokon a kiékelő

dő /onlap tipusu/ partszegélyi üledékrétegek, a diszkordancia 

felületek és a rétegek geometriája, valamint s szeizmikus fá- 
ciesviszonyolc alapján lehet következtetni.

Az eusztatikus tengerszintváltczásra utaló, szeizmikus 
szelvényeken azonosítható struktúrákat és a tengerszint válto

zás jellegét Vall és född /19G1/ nyomán a 11. ábra mutatja be.



RÉTEGTANI ÉS FÁCIES VISZONYOK

TENGERI REGRESSZIÓ PARTI RÁLAPO LOPÁSSAL

EUSZTATIKUS TENGERSZINT VÁLTOZÁS

(a)

alacsony 
-I

magas
‘ Útit II'

LASSÚ, CSÖKKENÉS 
vagy ÁLLANDÓSü- 
LÁS /a vizszint 
csökkenés sebes
sége kissebo a 
medence süllye
dés sebességé
nél/

TENGERI TRANSZGRESSZIÓ PARTI RÁLAPOLÓDÁSSAX -

EMELKEDÉS vagy 
ÁLLANDÓSULÁS 
/miközben a me
dence süllyed/

ELSŐ TIPUSU DISZKORDANCIA

(d)
a medence süllye
dés mértéké-!: meg
haladó tenger- 
szint CSÖKKENÉS

MÁSODIK TIPUSU DISZKORDANCIA

(e)
lassú CSŐKKÉ-; 
IIÉST követő 
EMELKEDÉS

HARMADIK TIPUSU DISZKORDANCIA

(0

I I ALLUVIÁLIS E S 3  ALACSONY TENGERSZINT 
SÍKSÁG

1- I NKRITIKUS |-:--ü-íl TENGERI SHALE

CSÖKKENÉST köve
tő gyorsabb Üte
mű tengerszint

CSÖKKENÉS 
/a vizszint csök
kenés sebessége 
kissebb mint a 
medence süllyedés: 
sebessége/

Eusztatikus tengerszint változások interpretálása diszkordan 

cia, rétegzettség! és fácies viszonyok alapján /Yail és Todd

19Ö1 nyomán/
1 1e ábra



A parti rálapolódást eredményező tengeri regresszió 

/ll/a. ábra/ lassú eusztatikus vizszint süllyedésre /a viz- 

szint süllyedés sebessége a medencesüllyedés sebességénél 

is kisebb/ 5 vagy a vizszint állandóságára utal. A parti rála- 
polódással járó tengeri transzgresszió /11/b. ábra/ eusztati- 
kus emelkedést /esetleg stabilizálódott vizszintet/ jelez,

A bazális transzgressziv képződményekre hiátussal tele

pülő tengeri /11/c, ábra/ az eusztatikus tengerszint gyors 
emelkedését jelzi.

A diszkordanciák és az eusztatikus vizszintváltozás kap

csolatát vizsgálva Vail és Todd /1981/ az előbbieket három 

csoportra osztotta.

Az első típusba tartozó diszkordancia felületek esetében 

/11/d. ábra/ a parti rálapolódások zónája s shelf szegély alá 
süllyed, a korábban lerakodott shelf üledékekbe kanyonok vá

gódnak be. A korábban lerakodott mélyvizi üledékekre delta 

képződmények települnek. Az ilyen tipusu diszkordancia gyors, 

/a medencesüllyedés sebességénél is gyorsabb/ eusztatikus 

vizszint süllyedésre utal.

A második tipusu diszkordanciák esetében a parti rála-

polódási zóna a szárazföldi és a shelf szegély közé 

dik át. A korábban lerakodott shelf képződmények csa 

ben táródnak fel és ezekre tengeri transzgresszios,

helyező

it rész-
*r -!"•/”> '  T—r r

mélyvizi képződmények települnek /li/e. ábra/, E diszkor

dancia tipus lassú vizszint süllyedést követő visszint emel

kedést jelez. A vizszint emelkedés sebessége szignifikánsan
nagyobb a süllyedés sebességénél.

A diszkordanciák harmadik tipusát a parti rálapolódások 

zónájának viszonylag kis mérvű eltolódása jellemzi /li/f, áb

ra/. A korábban lerakodott shelf üledékek alig táródnak fel.

A korábban lerakódott litorális képződményekre durvább szemű 

törmelékek települnek, mig az idősebb mélyvizi képződményekre 

sekélyebbvizi rétegek rakódnak. Az ilyen tipusu diszkordancia 

az eusztatikus vizszint süllyedés sebességének gyorsulását 

jelzi, /de a gyorsabb sebesség is kisebb a medencesüllyedés 
sebességénél/.



Az eusztatikus uengerszintváltozási rekonstrukció Vail et 

al /1977/ által kidéIgozott és később továbbfejlesztett /Vail 

és Todd 1981/ módszere feltételezi, hogy a süllyedés sebessé

ge a medence centrum irányába nő, valamint azt, hogy valamely 

kiválasztott ponttan a süllyedés sebessége állandó, vaĝ / fo

kozatosan változik, feltételezték továbbá, hogy a medencébe 

beszállított törmelék mennyisége időben állandó és a vizszint

változás csupán eltolja az üledéklerakódás zónáját.

A fenti feltételek teljesülésének hiányában az eusztati- 

kus tengerszint változás meghatározása és az erre alapozott 

kronológiai becslés hibákat tartalmazhat. Sajnos a fentieknél 

bonyolultabb feltételek esetén is sikerrel alkalmazható rekon

strukciós eljárások egyelőre az olajkutató vállalatok féltve 

őrzött csodafegyverének számítanak, A 12/a. ábrán egy elvi 

szelvényen láthatók az üledókfelhalmozódási egységeket /A, B, 

G, D, E, E, G-/ elválasztó diszkordancia felületek. Megfelelő 

minőségű szeizmikus szelvények alapján, mind 0 diszkordancia
:ronosztratigráfiai horizontnak te- 

b, c, d stb./ azonosíthatók. Ezek

felületek, mind pedig 

kinthető réteghatárok /a, 

alapján rekonstruálható az üledékfölhalmozódás története 

/12/b, ábra/. A diszkordancia felületek, a rétegzettség és 0 
fáciesviszonyok alapján /ezekre a szeizmikus szelvényről köz

vetlenül lehet következtetni/ meghatározható a parti kiékelő

dé selc /rálapolódások/, rárakodások története /12/c. ábra/.. E 

diagram a fentebb részletezett feltételek fennállása esetén 

szerves és szisztematikus kapcsolatban van az eusztatikus ten— 

gerszintváltozások történetével /12/d. ábra/, igy az belőle 

az ábrán látható módón megszerkeszthető. Ilyen görbéket mutat 

be Vail és Todd /I98I/ nyomán a 15. ábra az Északi tengeri 
juráról. Az adott terület eusztatikus tengerszintváltoz-ási 

görbéjét összevetve a .globális tengerszintváltozások menetével 

kronosztratigráfiailag beazonosíthatók a szeizmikus szelvényen 
elkülönített sztratigráfiai egységek.

meg kell jegyeznünk, hogy a módszer alkalmazásához szük

séges alapadatokat és alapszelvónyeket a nagy olajcégek pán

célszekrényei őrzik /Misii 1986/ és az ószaki tengeri jura ki-



vételével /Vall et al 1979, 1980, .1981/ ezekből a nai napig 
gyakorlatilag semmi sem került publikálásra. Mindenesetre a 

Vail és társai globális tengerszintváltozási görbéi /13- 15. 
ábrák/ az elmúlt évtizedben a geológiai szakirodalomban leg

többet idézett eredmények köze tartoztak.

[ , ] alluviális f |  neritikus ggggJalacsonyvizigHS] tengeri shale
SUSZTATIS ü S T3NG3P.5ZIST

Regionális parteltolóaási és 

diagram szerkesztése a diszk 

eies viszonyok alapján /Vail

eusztatikus tengerszint 
ordancia, a rétegzettség 

és Todd 1981 nyomán/.
i
változási 

és a fá-

12.  ábra



A phanerozoikum globális tengerszint változási' ciklusai /Yail

et al 1977 nyomán/

13. ábra
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Jura-tercier globális tengerszinti változási ciklusok /Yail et

al 1977 nyomán/

I V  a. a óra



Az Északi "tenger északi re szenek jura kori euszuaoinus tenger— 
szint változásai a parteltolodasok, a diszkordarciakj a rétég— 

zettségi viszonyok és a fácies kapcsolatok alapján /Vail és

Todd 1981 nyomán/

14/b. ábra



RYAN. et al. (1974)

PALEOGENE - HAR0EN 80L AND BERG G REN  1977

N o tíiio m : (• 3. T E ) m iy d* uw d (o 0«tign<i( w qu*nv«i <nd u o triM ju fn cn  (<n Mivnic wtlK>m. i l c

A Kainozoilcum globális tengerszint változási ciklusai / V a l l

et al 1977 nyomán/

15. ábra
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Szeizmikus sztratigráfiái vizsgálatok a Pannon medencében

Szeizmikus sztratigráfiai módszerekkel elsősorban a neo- 

gén, alárendelten a paleogén és a felsőkréta tanulmányozható,, 

Az idősebb képződmények eredeti üledékes eredetű rétegzettsé- 

ge az utólagos tektonikai /elsősorban az ausztriai/ mozgások 

során bekövetkező deformációk miatt szeizmikusán alig tanul

mányozhatók. A képződmények rétegtani helyzetét szeizmikus 

módszerekkel többek közt Pogácsás és Völgyi /1982/, Lukácsné 

et al /1983/, Pogácsás /1984, 1985/, Jámbor et al /1985/, 

Horváth és Pogácsás /1986/ tanulmányozta. A miocén képződmé

nyek szeizmikus rétegtani viszonyairól viszonylag kevesebb 

adat /Pogácsás 1982, 1984/ áll rendelkezésünkre.

Miocén fejlődési fázis

Rendkivül jellegzetes csopotját alkotják a Pannon meden

ce prepámon miocén depresszióinak az iveit entenziós vetők

kel /entensional listric fault/ határolt f:f él-árkok” /half- 

graben/o A lisztrikus vetők dőlésszögo a mélység növekedésével 

csökken. Az iveit vetőfelület mentén lecsúszó blokkhoz tartozó 

rétegek rotációja miatt a vetőfelület és a levetett blokkhoz 

tartozó rétegek által bezárt szög közelítőleg állandó marad.

A lisztrikus vetők fő típusai a 16. ábrán láthatók. A Pannon 

medencében lisztrikus vetőkkel határolt félárkokat szeizmikus 

szelvények alapján Somogybán, Kadarkút térségében /Pogácsás 

és Varga 1980/, az Őrségben /Dávid és Hagyná 1985/ a Kiskun
ságban, a Vatta-Maklári árokban /Pogácsás 1984/ és a Kisalföl

dön /Dávid et al 1984/ sikerült kimutatni. E lokális kiterje

désű depressziók az un. széthuzásos /puli apart/ medencék kö- 

m  tartoznak. Létrejöttükoen a litosztférában felhalmozódott 

és valoszinüleg olaaleltolodasok zormájában kioldódó strcss 

hatások játszhatták a főszerepet /Horváth és Royden 1931/.

A Pannon medence fejlődédének synrift fázisát képviselő árko

kat kitöltő - esetenként több kilométer vastag - károát-bádeni



sorozatra szeizmikusán jól tanulmányozható díszkordanciával 

települnek a fiatalabb /pannon/ képződmények, amelyek már a 

medencefejlődés postrift fázisában rakódtak le /17-18. ábra/*

Lisztrikus vetőtipusok

A/ Lisztrikus normál vető antitetikus vetőkkel /Hamblin 1965 
után/

B/ Lisztrikus normál vető a rétegek elfordulásával; B-̂ , B2 , 

/Hamblin 1965 után, módosítással/

0/ Zsindelyes lisztrikus normál vetők /Wernicke és Burchfiel, 
1982/

W  Vékony, zsindelyes lisztrikus vetős blokkok, melyek a rend

kívül nagy nyúlás hatására kiegyenesedtek. Az elmozdulás 

mindegyik vető mentén nagyjából megegyezik a blokk hosszá
val /Wernicke és Burdhfiel, 1982/

16, ábra



Dőlésirányu szeizmikus szelvény a lisztrikus vetők mentén 

mélybesüllyedt Kiskun depresszió területéről* Jelmagyarázat; 

1. metamorf sorozat, 2. mezozoós ősziét, p. 4, kárpáti-alsó 

bádeni /?/ üledékek, 5-10. bádeni képződmények, 11-15. pannon 
és fiatalabb képződmények. A medencesüllyedés synrift fázisá

ban lerakodott üledékeket /p—10/ szeizmikusán jól azonosítha

tó diszkordancia választja el a fiatalabb, post-rift fázishoz 
tartozó képzőményektol /11-15/.

17. ábra
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Dőlésirányu szeizmikus szelvény, mely a lisztrikus vető men

tén lesüllyedt Vatta-Maklári árkot harántolja 

1 - neogénnél idősebb /valószinüleg mezozoós és paleogén/ 

képződmények; 7-9 - pannon-pleisztocén rétegek

18, ábra
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Pannon deltaképződmények a Pannon medencében

A Pannon medence besüllyedésének és feltöltésének máso

dik un. postrift fázisában fontos szerepet játszott a folyó

delta jellegű üledékfelhalmozódás.
A deltarendszerek különböző változatai, jelenkoriak és 

fosszilisek az elmúlt 25 év folyamán világszerte az érdeklő

dés középpontjában álltak. A recens deltákat tanulmányozva 

leirták az azokban zajló szedimentációs folyamatokat, a fáci- 

esviszonyokat, az üledékfelhalmozódási környezetet és a lera

kodott üledéksorokat, A deltákról összegyűlt ismeretek alap

ján lehetővé vált azok egyre részletesebb genetikai osztályo

zása. A szállítást végző folyók és az üledékeket tovább moz

gató tengeráramlások közti kölcsönhatást figyelembe véve a 

hullámmozgás és az ár-apály energiájának dominanciája alapján 

folyó-, hullámverés-, és árapály által kialakított deltákat 

"különítettek el. Az első egyszerűsített közelítésben a delta 

fáciesek két csoportra: £rogradúciós /előrehaladó/ fáciesek- 

re /elődelta, delta front, barrier/ és az ezekhez kapcsolódó 

agradációs fáciesekre /elosztó csatornák, időszakos árterek, 

különböző tipusu mocsarak, elosztó csatornák közti öblök, la
gúnák/ oszthatók.

Az elmúlt évek folyamán a delta modellt egyre nagyobb 

sikerrel alkalmazták a Pannon medencében fácieseloszlások 

mélyfúrási adatok alapján történő előrejelzésére /Révész 1975, 

Bérezi et a! 1984, Geier és Révész 1985/. A szeizmikus mód

szerek fejlődése a fosszilis deltaképződmények mind részlete

sebb megismerését tette lehetővé a fúrásokkal feltáratlan te
rületeken is,

A fácies eloszlás szeizmikus reflexiók alapján történő 

előrejelzéséhez nagyon fontos a delta progradáció és agradáció 
folyamatának ismerete.
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Az óceánokba torkoló folyók vizének sokkal kisebb a sűrűsége 

mint a tengervízé. A folyótorkolat környéki üledéklerakódés 

folyadék sugár áramlási modellel közelíthető /Bates 1955 nyo

mán/

19. ábra
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Magas folyóvizállás idején a folyótorkolat közelében a 

szuszpendált hordalék elkülönül a fenék mentén görgetett tör

meléktől /19c ábra/. A folyóvízben lebegtetett finom frakció 

a sürü sós tengervíz felett egyre messzebb sodródva általá

ban csak az elődelta lejtőjén rakódik le, ahol a dőlésszög 

fél és három négy fok között változik a vízmélységtől függő

en.
A folyó fenekének közelében homokhullámok formájában mozgó 

homokfrakció a folyó torkolatában, vagy annak közelében, tor

kolati zátonyokat formálva rakódik le. A folyó áradások, a sós 

v í z  térhódítása, a hullámmozgás, az ár-apály és az ezek által 

keltete áramlások a már lerakodott torkolati zátonyok anyagát 

áthalmozzákc Az áthalmozás mértéke függ az üledékek kompakci

ójától és a mozgó viz energiájától, A meder torkolati záto

nyok jellemzőek a folyód£minált deltákra, ahol ezek általában 

elég gyorsan a hullámverési zóna szintje alá süllyednek, így 

megőrződik a torkolati zátonyok domináns dőlésirány által ori

entált geometriája. Ezek szeizmikus reflexiók alapján történő 

meghatározása /Lukácsné et al 1985* Pogácsás és Révész 1989, 

Pogácsás, Várkonyi, Várnai, Holly 1986/ lehetővé tette a Pan
non medencét feltöltő delta rendszerek progradációs irányai

nak rekonstruálását /20, ábra/.

A hullámverés által dominált_deltákban a hullámmozgás a 

torkolati zátonyok anyagát erősen átdolgozza és újraülepíti. 

Gyakoriak a csapásirányu barrierek és a hosszan elnyúló 
strandhomok testek.

Az_ár-apál_y által dominált_delták előterében az apály és 
a dagály által keltett áramlások mozgásba hozzák a közeli 

/proximális/ elosztó csatornákban lerakodott üledékeket, hogy 

távoli /distális/ csatornakitöltések és árapály zátonyok for

májában újraülepítsék azokat. Az említett sekélytengeri ho

moktestek /medertorkolati zátonyok, öv-zátonyok, árapály zá

tonyok/ a legfontosabb tároló /rezervoár/ fáciesei a delta

rendszerelmek. A delta feltöltődés előrehaladtával a delta

front proximális homoktestjei rátelepülnek a distális homok

testekre és az elődeitához, illetve a shellhez tartozó agya—
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Delta fáciesek vertikális és laterális összefogazódása a folyó 

torkolat környékén /Goleman és Prior 19Ö2 nyomán/.

21, ábra



A homokos sekélytengeri fáoiesek le fe lé  görbülő takarója  
fokozatosan befedi a m é lyebbvizi, finomabb szemcséjű f  é d e 
seket. A középen kivastagodó, de dőlésirányba fe lfe lé  és le 
fe lé  egyaránt kiékelődő, h a jlo t t  /klinoform / delta üledékcso
portok /22. ábra/ a Pannon medencében szeizm ikus szelvényeken  
jó l  azonosíthatók / 2 J. ábra/.

□  C o ar*« -G »*in ed  a  M orfiu m -G rtin ed  L J  Fino-G rainarf

A selfről a mély medencébe előrehaladó delta vázlata, Galloway 

/1975/ a következőképpen definiálta a deltát: "összefüggő, 

részben szárazulat! üledéktömeg, mely azon pont körül rakódik 

le, ahol egy folyó állóvizéé lép" /D1, B ^ , E-̂ , t-̂ , t^ jelölés

a 25. ábrára vonatkozik/

22, ábra

A rétegdőlósek sorozata a Pannon medencében szeizmikusán jól 

azonosítható diszkordanciáként jelentkezik a /delta front/ 

és az E-̂  /delta háttér/ szeizmikus fáoiesek között. Ez a disz- 

kordáns felület választja el a progradációs sorozatot az agra— 

dációs /platform/ sorozattól a deltarendszeren belül. A disz

kó rdancia felülethez kapcsolódó kiékelődések zónája a delta

rendszer leghomokosabb része. Szerte a világon a különböző 

deltatípusoknál elsősorban ehhez a zónához kapcsolódnak rezer- 

voárok /21!-. ábra/. A diszkordancia felület felett általában 

fluviális, ill. deltasiksági fáciesek találhatók, amelyek az 

elődelta és a delta fronti képződmények heteropikus fácieseit 

alkotják. A sekélytengeri deltafronti homoktestekkel és a mé-
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A Derecske-i nélydepresszió déli szegélyén bemért csspásirá- 
nyu szeizmikus szelvény és értelmezett változatai. A küzépsö 
szelvényen a szeizmikus bélyegek alapján elkülöníthető szeiz
mikus fácies egyséjek ili. az ezek által reprezentált üledék- 
fácieselc láthatók: Gr metamorf sorosat, A és B bazális soi’o- 
zat, C turbiditek , D-̂ delta lejtő, delta front, közeli

delta háttér, távoli delta háttér, E tavi-szárazföldi so

rozat, Az alsó szelvény a relativ kronosztratigráfiai szin
teket /t-̂ , t^, t~ stb./ reprezentáló reflexiós fázisten^elyek

helyzetét mutatja be.

2p. ábra
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lyebb vizi prodelta, ill. shelf agyagokkal egyidőben a delta 

szárazföldhöz legközelebb eső részén deltasiksági és fluviá- 

lis fáciesek rakódnak le /22. ábra/. A ferde reflexióikkal je

lentkező progradációs és a párhuzamos, ill. divergens reflexi

ókat jellemezhető agradációs rétegcsoportok közt jellegzetes a

szögdiszkordancia,

A delták többségére nagy üledékfelhalmozódási ráta jel

lemző, ezért gyorsan növelik a meder-torkolati és a delta 

front üledékek területét, visszaszorítva a tengert. A torko

lati és a delta front fáciesek nagyjából a tengerszint magas

ságában fejlődnek ki, a prodelta, illetve a shelf üledékek fö

lött. A progradá.ciós feltöltődéssel párhuzamosan az agradációs 

deltatíattéri alluviális területen az elosztó csatornák medre 

bevágódik /erózió/, de laterálisán akréció is előfordul.

A dőlésirányu szeizmikus szelvényeken /23» ábra/ jelleg

zetes görbült /klinoform/, síig a csapásirányu szelvényeken 

/25. ábra/ buckás, dombos, lencsés formáik jelentkeznek az üle

dékek geometriai konfigurációjának megfelelően. A dombokat, 

buckákat formáló szeizmikus kép alapján részben tenger alatti 

kanyonok torkolatában lerakódó, egymásra települő tenger alat

ti törmelékkupok sorozatára /25. ábra/, részben a progradáló 

elődeltához kapcsolódóan shelf környezetben lerakodó komplex 

üledékesöpörtokra lehet következtetni /26, ábra/.

A sekély shelfen viszonylag gyorsan keresztül vándorló 

delta—rendszereiknek — a shelf szegélyét elérve — ahhoz hogy 

tovább haladhassanak, a medencék mély részét is fel kell töl

teniük, Csak a mélymedenceresz feltöitődése után folytatódhat 

a aelta feltöltődés vándorlása os jöhet létre a sekélytengeri 

környezet a korábbi shelf szegélyen túl. A shelf szegélyét 

elérő delta előrehaladási sebessége ugyan lecsökken, de a fo

lyók és a hozzájuk kapcsolódó deltáik hatalmas szállítószalag

ként kezdenek működni, amelyek részben szuszpendált, részben 

görgetett anyagokat szallitanak a shelf szegélyére. Az ide— 

szállított üledékek először sekélytengeri környezetben rakód

nak le, majd a gyakorlatilag folytonos tenger alatti csuszam- 

lások, suvadások, zagyáramok utján lezúdulnak a külső shelf
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Progradáló delta sorozat belső struktúrája dőlés és csapás- 

irányú metszetben /Brown és Fiscker 1980 nyomán/.

25. ábra
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lejtőjén a medence mély részébe /26. ábra/, A mélymedence át

halmozott deltaüledékekkel történő kitöltődé se után a folyó

torkolathoz kapcsolódó deltafront és prodelta tovább tud ván

dorolni a shelf szegélyén túl. Ahogy a deltarendszer vándorol, 

a vizzel átitatott prodelta és lejtő-üledékek, valamint a tul- 

kompaktálódott, víztartalmukat elvesztett, finom szemcséjű 

/distális/ delta front és prodelta üledékek instabillá válnak. 

Az instabilitás ott a legnagyobb, ahol a delta front egybe

esik a shelf szegélyével. Leggyakrabban itt alakulnak ki üle

dékes vetők, vagy másnéven "growth faultM-ok, A Pannon meden

cében a medencealjzati hátságok felett igen gyakoriak az üle

dékes vetők, A 27. ábrán Molnár et al /1985/ nyomán a Szarva

si gerinc felett kialakult üledékes vetőrendszer látható. Az 

üledékes vetők és a medencealjzati gerincek egybeesését az 

magyarázza, hogy a medenceperemek felől előrehaladó, a Pannon 

medencét feltöltő deltatöltődés először a medencealjzati ma

gasvonulat és az egykori partvonal közti medencéket töltötte 

fel. Majd amikor a vándorló delta front átjutott a magasvonu

lat felett és elérte annak külső szegélyét, hirtelen hatalmas 

mértékben megnőtt a szintkülönbség az instabil lejtőüledékek 

alsó és felső része között. Az üledéktömeg megcsúszásával, 

szétszakadásával üledékes vetők alakultak ki a medencealjzati 

hátságok felett. Ez üledékes vetők mentén óriási üledéktömegek 

jöhettek mozgásba. Az üledékes vetőkkel határolt blokkok ro

tációt szenvedve a medenceperem irányába kezdtek lejteni. A 

lejtő üledékek egy részén elsősorban az alulkompaktált túl

nyomásos agyagpalák a medence irányába kipréselődtek. Az üle

déklejtő alsó szegélyének közelében shale /agyag/ hátak, he

lyenként shale diapirok alakultak ki. /24. ábra/. A további 

üledékfelhalmozódás és a már kialakult vetők menti elmozdu

lások egyidőben zajlottak, ezért a delta sorozat a száraz

föld irányában kivastagodott. A legnagyobb vastagságok /27. 

ábra/ a vetőzóna közelében találhatók, A részletes vizsgálatok 

arra utalnak, hogy a réteghatárok az egyes üledékes vetővel 

határolt blokkokon belül a vetőzóna irányába legyezőszerüen 

széttartanak, divergensek. Az egyes blokkokon belül a legvas—
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A szervasi CH telepet metsző szeizmikus szelvény /Molnár, Po

gácsás, Rumpler 1985/* A pannon sorozatot metsző üledékes ve
tő előterében kialakult roll-over szerkezet fontos szerepet 

játszik a szénhidrogén felhalmozódásban.

27. ábra
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tagabb /delta front/ homokkövek is a vetőzóna előterében ta

lálhatók, de a mélymedence irányába ezek gyakran elagyagosod- 

nak* A vetőmozgás során kialakuló extenziós feszültségállapot 

hatására széttartó és kivastagodó rétegek jellegzetes átfor- 

dulásos /"roll over"/ struktúrát alkotnak a vető előterében,

A széthuzásos jellegű /extenziós/ feszültségmező hatására 

gyakori az antitetikus vetők kialakulása. A rétegek átfordu

lása záródó szerkezetek un. roll over antiklinálisokat hozhat 

létre. Ezek a Pannon medencében számos helyen /Szarvas, Déva- 

ványa/ szénhidrogén csapdák kapcsolódnak /27. ábra/.

Az üledékes vetőkkel határolt blokkokhoz különböző tipu— 

su csapdák kapcsolódhatnak:

1. "Roll over" antiklinálisok

2. Dőlésirányban felfelé vetőzónával lezárt csapdák

3, Antitetikus vetőhöz kapcsolódó szerkezeti záródások

4, A mélymedence felé lejtő, a "roll over" antiklinás 

mentén kiékelődő homokkövek,'

Előfordul, hogy a szénhidrogének az üledékes vető "fel

vetett", pontosabban "helyben maradt" oldalán is csapdázódnak. 

Antiklinálisok, ill. vetővel lezárt szerkezetek a shale hátak, 

ill. gerincek fölött is kialakulhatnak. Az üledékes vetőkkel 

határolt blokkok mozgásának sebessége később csökken, mert a 

kompaktálódó üledékek egyre stabilabbá válnak. A vetőzóna sta

bilizálódását követően a deltarendszer progradációja folytató

dik, Szakirodalmi példák szerint /Galloway 1975, Brown és 
Ficher 1981/, Előfordul, hogy a korábban kialakult shale gá

tak külső, medence felőli szárnyaihoz kapcsolódva újabb üle

dékes vetőzóna alakul ki.

A delta rendszer progradációja, azaz a medence feltöltő

dé se mindaddig folytatódik, amig a delta aktiv és képes újabb 

és újabb üledékeket lerakni, A Pannon medence feltöltésében 

kulcsszerepet játszó neogén deltarendszerek közül az Alföldön 

jelenleg legalább négyet /Pogácsás 1984, Pogácsás, Révész 

1985/ a Kisalföldön és DNy-Magyarországon hármat sikerült azo

nosítani /20, ábra/. A progradációs és agradációs fáciesek
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határán húzódó diszkordancia f e lü le t  korára az A lfö ld ö n  a sze
izm ikus adatokat összevetve a p u b lik á lt  radiom etrikus /Balogh  
K, et a l/  és paleomágneses /Rónai és Szemethy 1979> Rónai 1981* 
Hámor et a l 1985/ koradatokkal 5 -8  m il l ió  év adódik /Pogácsás 
1985A A deltarendszerekhez kapcsolódó fo lyó k  üledékgyüjtő te 
r ü le té t  a kiemelkedő Alpok és Kárpátok je le n te tté k .

Szeizmikus s z tra t ig rá f ia  és neotektonika

a  Pannon medencét kitöltő üledékek neotektonikus defor

mációit és szeizmikus sztratigráfiai viszonyait közös elvi 

szelvényen mutatja be a 28, ábra. Jól látható, hogy a fő neo- 

tektonikai elemek /üledékes vetők, oldaleltolódások, normál 

és lisztrikus vetők/ mentén az üledékes eredetű szeizmikus 

struktúra is megváltozik. Ez reményt nyújt arra, hogy a sze

izmikus szelvények alapján tektonosztratigráfiai egységeket 

is ki lehet jelölni a Pannon medencében.

K ö s s ö n e t iry i 1 vá n i t á s

Szerző köszöni az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt ó
a Geoiiz:.kai Kút aLó Vállalat részéről a dolgosat elkészitásé- 

itott támogatást és annak közzétételének engedélyezését,
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