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A NEGYEDIDŐSZAKI ÉS FELSŐ-PLIOCÉN SÜLLYEDÉS MENETE 
A KOROS-MEDENCÉBEN

.Rón ai A n d rás

A  d óva ványai os ves/tói földtani alapíúiások lualeomagneses vizsgálata 
lehetővé tette a medencealjzat negyedidószaki es felsó-pliocen süllyedésének 
nyom on kíseióset a K oios-m edcncebcn

A  legutóbbi 2,4 millió ev folyam án az uledekkópzócles sebessege évi 
0,17, íll 0,20 mm volt, nagyon egyenletes A  felsn-pliocenben az uledókkep- 
/ódes valamivel gyoisabb, ovi 0,21 es 0,24 mm volt

Az alföldi medencealjzat különböző mértékű süllyedéséről a pliocen es 
pleisztocén—holocén időben a múlt század vége óta vannak mélyfúrási ada
taink A süllyedés menetéről, egyenletes vagy szakaszos voltáról, a süllyedés 
sebességéről mért adatunk nem volt Bizonytalanságot okozott az is, hogy a 
phocén—pleisztocén határ megállapítása elvileg is, gyakorlatilag is nehézségbe 
ütközött Elvileg azért, mert a nemzetközi földtani kutatás és irodalom a 
holocén—pleisztocén időtartamot egyre hosszabbnak határozta meg A század 
elején becsült félmillió évből napjainkra 1,8 — 2,4 millió évre növekedett a ne- 
gyediddszak időtartama Gyakorlati nehézséget okozott az hogy a paleontoló
giái adatokat elegendő bőségben és folytatólagosan nem tartalmazó fúrási ré
tegsorokban néha uledékfoldtam alapon sem lehetett a korhatárokat kijelölni 

Legújabban a Koros-medencében lemélyített két földtani alapfúrás mag- 
mmtám sikerült méterenként paleomágneses vizsgálatot végeztetni a halifaxi 
(Kanada) Dalhousie Egyetem laboratóriumában Az első 1116 m mély déva- 
ványai fúrás vizsgálatát az 1977 évi jelentésben ism e rte ttü k A  nagy feltű
nést keltett eredmények ellenőrzésére 1977— 1978-ban lemélyítettuk a vésztői 
1200 m mély fúrást és annak furadékmmtám ugyancsak méteres mélység - 
kozokben a halifaxi laboratórium elvégezte a paleomágneses vizsgálatokat Az 
egymástól 25 km távolságban lemélyített két fúrás kiválóan igazolta egymást 
Mindkét fúrásban kimutatható volt az utolsó 5 millió év minden normális és 
fordított paleomágneses zónája és ezeken belül a rovidebb lélegzetű fordulatok 
A vésztői terület valamivel jobban süllyedt, mint a dévaványai, a mélység - 
kulonbség közöttük 20—60 m, lefele növekvő A fordulatok azonban teljes 
számban arányosan következnek és jól osszekothetők ( la —b ábra)

Minthogy a paleomágneses fordulatoknak időpontjait világviszonylatban 
abszolút korra pontosan meghatározták, a süllyedés sebessége az egyes fordula-

*R ónai A — Szem eth y  A 1979 Az Alfold-kutatas újabb eredményei Paleomágneses 
vizsgalatok laza uledekeken — F oldt Int É v i j e i  az 1977 évről, pp 07 — 83
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l a  ábra A  dévavanyai és vésztői mélyfúrások paleomágneses vizsgálatainak
összehasonlítása

A b b l a  Vergleich der palaom agnetischen Untersuchungen der Tiefbohrungen von 
D evavanya und Vésztő (fordított =  Umkehrmagnetisierung)
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80 ■Rónai А

1 táblázat

tok kozott kiszámítható A süllyedésben bekövetkezett időpontokat és mérete
ket az 1 táblázat tartalmazza

A negyedidőszak 2,4 millió éve alatt Dévaványán a süllyedés sebessége 
0,17 mm volt évente, Vésztőn 0,20 mm/év 5700, illetve 5000 év kellett 1 m 
uledékosszlet lerakódásához A  pliocénben 0,21 és 0,24 mm az évi süllyedés 
mértéke Egy-egy m üledék képződéséhez a pliocén vizsgált részében 4600, íll 
4200 év kellett

A medence süllyedésének ez a menete a Koros-medencére érvényes, ahol 
a süllyedés folyamatos volt, de lassú A lerakodott üledék 1200 m mélységig 
végig finomszemű A szemcseosszetételben uralkodó az agyag- és kőzethszt- 
frakció Kevés a homokréteg, az is legtöbbször finom- vagy aprószemű és 
vékony

Összehasonlításul kínálkozik a dél-tiszai sullyedék, ahol a negyedidőszaki 
üledékek vastagsága 550—650 m, az üledék nagyrészt durvaszemű homok és 
kavicsos homok Itt a süllyedés átlagos sebessége évi 0,23 — 0,27 mm

Ismerve a süllyedéseknek nagy vonalakban mutatkozó egyenletességét, 
magyarázatot kell keresnünk a rétegsorok szemcseosszetételében jelentkező 
változásokra, az üledékképződési ciklusokra és azokon belül a finom rétegvál
tozásokra A nagy ciklusok kialakulásában szerepet játszhat a folyamatosan 
víz alá kerülő terület kiterjedésének változása, az alföldi folyók vándorlása és 
az éghajlati változások A finomabb rétegződésben a folyók luktető vízszállí
tása és a hordalék minősége játszhat — szintén éghajlati hatások mellett — 
szerepet

ABLAUF D ER QU ARTAREN  UND OBERPLIOZANEN 
ABSENKUNG IM KOROS-BECKEN

von
A  R ó n ai

Die palaomagnetische Untersuchung der В asisbohrungen von Dévaványa 
und Vésztő haben die Verfolgung der quartaren und oberpliozanen Absenkung 
des Beckenuntergrundes ermöglicht

Wahrend der letzten 2,4 Million Jahre war die Geschwindigkeit der 
Sedimentation 0,17 bzw 0,20 mm pro Jahr, also sehr gleichmassig Im Ober- 
pliozan war die Sedimentation etwas schneller, mit einer Geschwindigkeit von 
0,21 und 0,24 mm pro Jahr


