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A PANNÓNIAI-MEDENCE BESÜLLYEDÉSE ÉS FELTÖLTŐDÉSE
A NEOGÉNBEN

írta : Jaskó  Sándor

A Pannóniai-medence területéről több ezer fúrási rétegleírás gyűjthető 
össze a nyomtatásban megjelent magyar, osztrák, csehszlovák, orosz, román 
és jugoszláv szakirodalomból. Ez az óriási ismeretanyag lehetővé teszi egyes 
különálló területrészek rétegtani—ősföldrajzi megismerését. Ennek ellenére 
mostanáig nem alakult ki a szomszédos államok szakemberei között kellő 
együttműködés ahhoz, hogy a pannóniai neogén medence teljes egészét egybe
foglalva bemutató ősföldrajzi, rétegvastagság- és fáciestérképek közösen elké
szíthetők legyenek. E hiány egy részének pótlására az alábbiakban meg
kísérlem felvázolni a Pannóniai-medence besüllyedésére és neogén üledékekkel 
való féltőItődésére vonatkozó ismereteinket.

A neogén medencerendszer általános alakja

Az Alpok, Kárpátok és Dinaridák közötti medencerendszer beszakadása 
nem egyszerre történt, hanem hosszú időn át folyamatosan ment végbe, 
egyszer erősödő, máskor gyengülő intenzitással. Egyes helyeken a süllyedési 
folyamatot időlegesen ellenkező irányú mozgás, vagyis emelkedés váltotta fel. 
E bonyolult mozgások következtében több szabálytalan körvonalú részmedence 
keletkezett. Ezeket sasbércszerű kiemelkedések választják el egymástól. A Kár
pátok ívén belül helyet foglaló medencerendszer ebben is különbözik a Kárpá
tok ívén kívül levő, hosszan megnyúlt előmélységektől (Jaskó 1972, p. 165).

A Pannóniai-medencében három főrészt különböztethetünk meg:
A terület középső, sekély részét (intramontán centrális eleváció), ahol csak 

vékony neogén takaró van és a medencealjzat helyenként a felszínig emelkedik. 
Az Alpok, Kárpátok és Dinaridák hegységeinek tövében nagymélységű üle
dékgyűjtők találhatók (intramontán marginális depressziók). Két ilyen, nagy
jából észak — dél irányban megnyúlt üledéksorozat alakult ki, az egyik a nyu
gati, a másik pedig a keleti részében aPannóniai-medencének. Ezeket a süllye- 
déksorozatokat a centrális eleváció választja el egymástól.

Senes, J. (1968, p. 9.) vázlatrajzán erősen sematizált körvonalakkal 
ábrázolja az intramontán centrális eleváció és az azt övező marginális depresz- 
szió hozzávetőleges fekvését. Az 1. ábrán részletesebben kidolgoztuk. Ezen 
látható, hogy a marginális depresszió nem egységes képződmény, hanem külön
böző nagyságú katlanszerű bemélyedések helyenként elkülönülő sorozatából 
áll. A centrális eleváció tömege sem teljesen egységes, hanem több szabálytalan
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1. ábra. Vázlatrajz az Alpok, Kárpátok és Dinaridák közötti harmadkori 
üledékgyűjtők fekvéséről

1. Alaphegység a felszínen és a felszínközeiben, 2 . alaphegység a vastag harmadkori takaró 
aiatt, 3 . 1500 m-nél vastagabb oljgocén-, 4. 2000 m-nél vastagabb miocén-, 5. 2000 m-nél vasta

gabb pliocén-, 6 . 600 m-nél vastagabb negyedkori üledék

Fig. 1. Rough sketch on the Tertiary sedimentary basins between the Alps, 
the Carpathians and the Dinarides

1 Basement reaching the surface and in the near-surface, 2 . basement underlying the thick 
Tertiary cover, 3 . the thickness of Oligocene Sediments more than 1500 m, 4 . Miocéné Sediments 
more than 2000 m, 5. Pliocene Sediments more than 2000 m, 6 . Quaternary Sediments more than

600 m

körvonalú kiemelkedés különböztethető meg rajta. A miocén és pliocén üle
dékek elterjedésének vázlatos határait és főbb vastagságadatait a 2. és 3. 
ábra mutatja be. Az egyes részletadatok összegezése alapján a következő meg
állapításokat tehetjük:

-------- >-
2. ábra. A miocén képződmények vastagságtérképe

1 Miocén képződmény nélküli területek, 2 . 500 m-nél vékonyabb, 3 . 500— 2000 m vastag, 4. 2000 m-nél 
vastagabb miocén képződmények, 5. mélyfúrásban harántolt miocén képződmény vastagsága. —  S ze r 
k ezeti n a g y f o r m á k : I. Bécsi-medence, II. Kisalföldi-medence, III. Grázi-medence, IV. Muraköz— Dél-zalai- 
mpöpncp V Záerábi-medence, VI. Dráva-árok, VII. Észak-dunántúli Kiemelkedés, V III. Dél-dunántúli

Kiemelkedés, IX . Felső-tiszai-medence, X . Alsó-szávai-árok

Fig. 2. Map showing the thickness of Miocéné formations
1 Areas uncovered by Miocéné Sediments, 2 . the Sediments up to 500 m thickness, 3 . Sediments írom 500 
tő 2000 m 4 Miocéné formations with a thickness more than 2000 m, 5. the thickness of Miocéné formations 
traversed by deep drilling. —  M a i n  tecton ic  f o r m s :  I. Vienna basin, II. Kisalföld basin, III. Graz basin, IV.
Muraköz__South Zala hasin, V. Zagreb basin, VI. Drava trench, VII. Xorth Transdanubian elevation, VIII.

South Transdanubian elevation, IX . Upper Tisza basin, X . Lower Sava trench
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A földtörténet folyamán az egyes részsüllyedékek mélypontjai a Pannó
niai-medence közepének irányába vándoroltak el. így például az északnyugati 
és nyugati területrészen a legnagyobb vastagságú üledékek lerakodási helye 
közelebb volt a Kárpátok tövéhez a miocénben mint a pliocénben.* A Békési - 
süllvedékben pedig a negyedkori maximális képződmény vastagság nem a plio
cén süllvedék tengelyvonalába esik, hanem attól beljebb.

Egy másik általános szabályszerűség, hogy a külső fekvésű és idősebb 
részmedencék területének zöme utóbb magasra kiemelkedett, ezért jelenleg a 
bevágódó folyóhálózat eróziója letarolja felszínüket. Ezzel ellentétben a fiata
labb medencék megmaradtak mélyebb fekvésűnek és ezért feltöltésük — folyó
vízi üledékekkel — ma is tart. Az első (idősebb) csoportba tartoznak a Palóc-, 
Felsőtiszai- és a Gráci-medencék. A második (fiatalabb) csoportba sorolható a 
Kiskunsági-katlan, a Békési-süllyedék és a Kisalföldi-medence déJi fele.

A Kárpátok, Alpok és a Dinaridák közötti valamennyi részmedencére 
egyformán jellemző, hog}  ̂szélső körvonalukat és alakjukat számos tektonikai 
törés és rétegelhajlás alakította ki. Ily módon szabályos szimmetrikus fel
építésről sem a medencerendszer egészét tekintve, sem a részmedencéket ille
tően nem beszélhetünk. A csatolt üledékvastagsági térképek csak egészen 
nagy vonalakban ábrázolják a képződmények elterjedését, a helyi jelentőségű 
részletek, tektonikus törések és rétegelhajlások feltüntetésé nélkül.

A Pannóniai-medence neogén szegélyslillyedékei

A Pannóniai-medence nyugati és délnyugati részén a süllyedékek kettős 
vonulatban sorakoznak. A külső vonulatban egymástól különálló, többé- 
kevéshé körülzárt mélyedések találhatók: a Bécsi-, Gráci-, Zágrábi- és az Alsó- 
szávai-medence. Ezzel a vonulattal párhuzamosan húzódik az attól beljebb 
fekvő üledékgyűjtő sor, amelynek egyes részmedencéi közvetlenül kapcsolód
nak egymáshoz. Ide tartoznak: a Kisalföldi-medence, a Nyugat-dunántúli 
árok, a Muraköz —délzalai-medence és a Dráva-árok.

A Pannóniai-medence túlsó, vagyis keleti felén található süllyedékek egy
mástól eltérő korúak. Legidősebb a Palóc-medence, amelynek rétegei zömük
ben oligocén korúak, utána következik a Felsőtiszai-medence, főleg miocén 
korú feltöltéssel, legfiatalabb a Békési-süllyedék és a Kiskunsági-katlan. 
Utóbbi kettőnek a besüllyedése és feltöltődése feltehetően csak a pliocénben 
indult meg és még a jelenkorig is tart.

* A miocén —pliocén korhatárt a szarmata és alsópannon közé helyezzük.

-<------------
3. ábra. A  pliocén képződmények vastagságtérképe
1 . Pliocén képződmények nélküli területek, 2 . 500 m-nél vékonyabb, 3 . 500— 2000 m vastag, 4 . 2000 in-nél 
vastagabb pliocén képződmények, 5 . mélyfúrásban harántolt pliocén képződmény vastagsága. —  S z e r k e 
zeti n a g y f o r m á k : I. Bécsi-medence, II. Kisalföldi-medence, III. Grázi-öböl, IV. Xyugat-dunántúli-árok, 
V. Zágrábi-medence, VI. Dráva-árok, VII. Észak-dunántúli Kiemelkedés, VIII. Dél-dunántúli Kiemelkedés, 
IX . Felső-tiszai-medence, X . Békési-süllyedék, X I. Alsó-tiszai-árok. X II. Alsó-szávai-árok

Fig. 3. Map showing the thickness of Pliocene formations
1. Areas uncovered by Pliocene Sediments, 2 . Pliocene Sediments thinner than 500 m, 3 . sediment thickness 
írom 500 to 2000 m, 4 . Pliocene formations with a thickness more than 2000 m, 5 . the thickness of Pliocene 
formations traversed by deep drilling. —  M a i n  tecton ic  f o r m s :  I. Vienna basin, II. Kisalföld basin, III. the 
Graz bay, IV. West Transdanubian trench, V. Zagreb basin, VI. Drava trench, VII. Xorth Transdanubian 
elevation, VIII. South Transdanubian elevation, IX . Upper Tisza basin, X . Békés subsidence, X I. Lower 
Tisza trough, X II. Lower Sava trench
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A Pannóniai-medence középső, sekély része

A Pannóniai-medence középső, sekély része (intramontán centrális ele- 
váció) nagyjából észak—déli irányban húzódik, körvonala szabálytalan for
májú. Szélein a medencealjzat néhol meredek peremtörések mentén szakad 
le a mélybe, másutt viszont lankásan süllyed az üledékgyűjtők felé. A Pannóniai- 
medence teljes egészének mintegy egyharmad része jut a centrális ele vációra 
és kétharmad részt tesz ki a marginális depressziók területe.

A centrális eleváció tömege kevésbé van tektonikailag széttördelve, mint 
a marginális depresszió. A törésvonalak száma és iránya nagyjából azonos 
mindkét területen, de a törések menti vertikális elmozdulások jóval nagyobbak 
a marginális depressziókban, mint a centrális eleváció területén (4. ábra).

4. ábra. Leegyszerűsített és túlmagasított szelvény vázlat a Pannóniai-medence neogén
szerkezetéről

1 . Negyedkori és neogén üledékek, 2 . raezozóos— paleozóos medencealjzat

Fig. 4. Simplified and magnified schematic section on the Neogene structure of the
Pannonian Pasin

i .  Quaternary and Neogene Sediments, 2 . Mesozoic and Paleozoic basement

Az intramontán centrális elevációt három részre bonthatjuk: a közép
dunántúli kiemelkedés,* a dél-dunántúli kiemelkedés, valamint az ezeket 
egymástól elválasztó kaposvár—paksi—kiskőrösi teknő.

' K őrössy (1970, p. 423.) feltételezi, hogy a Balaton-vonal mentén Oltáré 
felől egy nagy vastagságú miocén üledékekkel kitöltött tektonikus mélyedés 
húzódik északkelet felé. Véleményem szerint e feltevésnek az igazolásához még 
további vizsgálatok szükségesek. Az eddig rendelkezésre álló fúrásadatokból 
ugyanis úgy tűnik, hogy a Selnica és Lovászi környéki 2000 m-es miocén összlet 
vastagsága, KÉK felé haladva, fokozatosan lecsökken.

* Itt a „kiemelkedés” szóval nem felszíni domborzati formát jelölünk, hanem a földkéreg 
olvan nagyobb kiterjedésű részletét, amely magasabb helyzetben van, mint a vele szom
szédos medencék.
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A centrális eleváció és az intramontán marginális depresszió 
neogén üledékvastagságainak összehasonlítása

A centrális eleváció területén általában mindazon emeletek formációi 
képviselve vannak, mint amelyek a marginális depressziókat is kitöltik. Azon
ban a rétegsorok összvastagsága a centrális eleváció területén általában nem 
haladja meg az 500—600 métert, ezzel szemben a marginális depresszió tengely- 
vonalában 4000 m körül van, mint ezt az 1. táblázat is mutatja.

A táblázatban közölt számokból kitűnik, hogy a negyedkorban és a neogén 
folyamán a marginális depressziókban intenzív besüllyedés és ezzel egyidejűleg 
nagy mennyiségű üledékfelhalmozódás ment végbe. Ugyanezen idő alatt 
a centrális eleváció területén nem keletkeztek sem magas kiemelkedések, sem 
mély besüllyedések és ezért itt jóval gyengébb hatásfokú volt mind az üledék
szállítás, mind az üledékfelhalmozódás folyamata. A fokozatosan besüllyedő 
marginális depressziók viszont állandó teret biztosítottak az odajutó hordalék
tömeg befogadására, s ezért itt nagy vastagságú rétegsorok keletkeztek.

A prepaimcniai erózió*

Közel egy évszázad óta folyik a vita arról, hogy a pannóniai medence
rendszer szarmata és pannon korú rétegei üledékfolytonossággal települnek-e 
egymásra, vagy pedig rétegtani hézag választja el őket egymástól. Itt most 
csak egészen röviden utalok arra, hogy H o e r n e s  R. (1900, p. 828.) és K ő r ö s s y  
L. (1971, p. 201.) határozottan állást foglalt a prepannóniai erózió intenzív 
volta mellett. Ezzel szemben S c h r é t e r  Z. (1941, pp. 284—285.), B ő d  a  J. 
(1959, p. 528.), továbbá K o r p á s n é  H ó d i  M . (1971, p. 41.) különbséget tesznek 
a medencebeli, eróziós szünet nélküli, folytonos rétegsor és a medenceperemi, 
eróziós diszkordanciával megszakított kifejlődés között.

* Bár a földtani irodalomban — H oernes nyomán — a ,,prepontusi erózió”  kifejezés 
terjedt el, a magam részéről helyesebbnek tartom a ,,prepannóniai erózió”  kifejezés 
használatát. A külföldi irodalomban ugyanis a ,,pontusi”  megjelöléssel csak a mi felső- 
j^annonunkat illetik, míg a mi alsópannon Lm kát „pannon s. str.” -ként említik.
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Abból a célból, hogy tájékoztatást kaphassunk a prepannon denudáció mértékéről, 
statisztikai számításokat végeztem a pannon rétegek bázisán megnyilvánuló rétegtani 
diszkordanciákra vonatkozóan. Alkalmazott módszerem az volt, hogy megvizsgáltam 
számos rétegtanilag—őslénytanilag megbízhatóan feldolgozott fúrás rétegsorát, és meg
számoltam, hogy ezek közül hányban volt a pannon közvetlen feküjében szarmata, 
hányban középsőmiocén, alsómiocén stb.

Az így megvizsgált fúrások száma (338 db) csupán néhány százalékát teszi ki a 
pannóniai neogén medencerendszer valamennyi földtanilag leírt fúrásának. Ezért a 
kapott eredmények csupán ún. reprezentatív jellegűek, mégis elfogadhatók tájékoztatás
képpen a felhasznált adatok megbízhatósága és a vizsgálatra kiválasztott anyag arányos 
területi megoszlása következtében.

Általában feltételezhető, hogy minél nagyobb rétegtani hézag választ el egymástól 
két egymásra települő kőzetformációt, annál hosszabb ideig tartó, illetve annál intenzí
vebb eróziós periódus volt lerakódásaik között.

A 2. táblázat azt mutatja be, hogy a centrális ele váció területén megvizsgált 134 db 
fúrásból és a marginális depresszió területén megvizsgált 178 darab fúrásból hány fúrás
ban találtak az alsópannon közvetlen feküjében szarmatát, középsőmiocént, vagy a 
neogénnél idősebb kőzeteket.

E táblázatból az a meglepő eredmény olvasható le, hogy a prepannon 
erózió nagyságát illetően nincsen lényeges különbség a marginális depresszió 
és a centrális elevációnak az alsópannonnal elöntött részei között. Ennek az 
lehet a magyarázata, hogy a szarmatában a Pannóniai-medence egész terü
letét mindenütt elborította egy sekély szigettenger, amely a lapos kiemelkedé
sek közötti öblökben és tengerszorosokban aránylag csak kis vastagságú 
üledékeket hagyott hátra. Azokon a medencerészeken, ahol a szarmatára 
alsópannon települ, a két üledék lerakodási ideje között vagy egyáltalán 
nem volt szárazföldi periódus, vagy ha volt is, ez nem okozott jelentősebb 
letárolást. így még az általában kis vastagságú szarmata üledékek sem pusz
tultak le az alsópannon lerakódása előtt.

A következőkben vizsgáljuk meg azokat a területeket, ahol hosszabb réteg
tani hézag van, vagyis ahol az alsópannon hiányzik és a pliocén üledékképződés 
csak a felsőpannonban indult meg. Ilyen helyek a marginális depressziókban 
nincsenek, mert itt valamennyi fúrás megtalálta a felsőpannon alatt az alsó
pannon rétegeket is. De a centrális eleváció területén is csak kevés olyan fúrás 
akad, amelyben hiányzik az alsópannon. Itt összesen 26 ilyen fúrást vizsgál
tunk meg és ez utóbbiaknál 4 fúrásban szarmata, 22 fúrásban pedig a neogén-

2 .  táblázat
A z  alsópannon fekü kó'zeteit feltáró fúrások mennyiségi megoszlása, 

a fekükőzetek kora szerint
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nél idősebb kőzetek alkották a felsőpannon közvetlen feküjét. Az alsópannont 
nem harántoló fúrások csekély száma arra utal, hogy a centrális eleváció 
térti létének is aránylag kis része maradt ez időben szárazon. Lényegében erre 
a kis területre korlátozódnak a prepannóniai denudációnak biztosan kimutat
ható jelentősebb nyomai.
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SINKING AND FILLING UP OP THE PANNONIAN 
BASIN DÜRING THE NEOGENE

by
S. Jaskó

Concerning the area of the Pannonian Basin several thousand borehole 
descriptions can be studied from special Hungárián, Austrian, Czechoslovakian, 
Russian, Románián and Yugoslavian literature. This immense record enables 
the Stratigraphie and paleogeographic study of the separate areal units. 
Ne vert heless, up to the present no satisfactory со-Operation developed between 
the specialists of neighbouring countries for the preparation of Neogene pa
leogeographic, strata thickness and facies maps for the whole Pannonian 
Basin. For supplying these deficiencies merely in part, in the following а 
summary of the data available on the sinking of the Pannonian Basin and 
filling up with Neogene Sediments is given.

General outline of the Neogene basin-system

The downward motion of the basin-system between the Alps, Carpathians 
and Dinarides proceeded not abruptly but was a continuous event of longer 
duration, sometimes with increasing and on another occasion with decreasing 
intensity. This process of sinking was in several places periodicallv interrupted
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by an opposite movement, that is by emerging. As a consequence of these 
complex movements irregularly outüned sub-basins developed, separated by 
horst-like elevations. Evén this character is different in the intermontane part 
of the Carpathians as compared with the extensive Subcarpathian basins along 
the onter part of the Carpathian arc (Ja sk ó  1972, p. 165).

Three principal parts may be differentiated within the Pannonian Basin.
A central shallow area (intermontane central elevation), where under the 

thin Keogene cover the basement locallv reaches up to the surface. At the 
piedmont zone of the Alps, Carpathians and Din arides deeji basins fór Sedi
mentation are found (intermontane marginal depressions). Thus, two sedi- 
mentary series extending in a roughly N —S direction were developed: one in 
the western part of the Pannonian Basin and the other in the eastern part. 
These subsided sediments are separated by a central elevation.

J. Se x e s  (1968, 9) in his figure outlined schematically the intermontane
central elevation and parallel contiguous marginal depression. Figure 1 shows 
about the same, more in detail. It is obvious, that the marginal depression 
is not a homogeneous unit, bút is made up of chains of partly separated 
trough-like dips of different sizes. Even the central elevation is not a homo
geneous mass bút several irregularly shaped uplifts may be distinguished. The 
schematic boundaries of Miocéné and Pliocene sediments and their thickness 
are illustrated in Figs 2 and 3. On the basis of the detailed data, the following 
may be determined:

During the geologic time, the deepest parts of the sub-basins were dis- 
placed to the central area of the Pannonian Basin. Thus, fór example, the 
thickest sedimentary series in the NW and W areas were deposited closer to 
the piedmont area of the Carpathian Mountains during the Miocéné than 
during the Pliocene*. At the same time the maximum thickness of the Quater- 
nary at Békés does not meet the axis of the Pliocene depression bút is displaced 
more to the centre.

Another general rule is that the most external and oldest sub-basins have 
uplifted later in greatest part, thus at present, the river-net erodes their 
surface. In contrarv, the younger basins remained deeper situated and their 
filling up with fluviatile sediments is going on also at present. In the first 
(older) group are included the basins of Palóc, Felsőtisza and Graz. In the 
second (younger) group may be ranged the Kiskunsági trough, the Békési 
depression and the Southern part o f the Kisalföld basin.

Fór each sub-basin between the Carpathians, the Alps and the Dinarides 
it is in the same way characteristic that their marginal outline and shape 
have been formed by numerous faults and tectonic deformations. Thus, the 
basin-system cannot be regarded as a regulär symmetrical development in the 
whole and in detail. The annexed maps illustrating the thickness of sediments 
of the formations, are only rough sketches and do not contain the extent, 
tectonic deformations and faults of local importance.

The Miocéné —Pliocene limit is pút between the Sarmatian and the Lower Pannonian.
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Neogene marginal depressions of the Pannonian Basin

In tlie western and southwestern part of the Eannonian Basin, the depres
sions are arranged in double rows. In the outer series somé isolated, more or 
less delimited depressions occur, that is, the basins of Vienna, o f Graz, of 
Zagreb and of Alsószáva. Parallel with this and more to the centre, sediments 
were accumulated mostly in directly related sub-basins, as the Kisalföld 
basin, the West-Transdanubian trench, the Muraköz — South Zala basin and 
the Dráva trench.

The depressions occurring on the opposite eastern side of the Pannonian 
Basin are of different age. The oldest one is the Palóc basin, wliich includes 
mostly Oligocene strata, followed by the Felsőtisza basin, esj)ecially with 
Miocéné filling, the voungest depressions are that of Békés and the Kiskunság 
depression. It may be assumed that the sinking and filling up of these two 
latter started onlv in the Pliocene and it is going on even at present.

The central shallow part o f the Pannonian Basin

The central shallow part of the Pannonian Basin (intermontane central 
elevation) extends roughly from north to south with an irregulär form. The 
basement on the margins of the basin is sometimes steeply running down 
along the marginal fault lines, while in other places it is gently sloping toward 
the sedimentary areas.

The mass of the central elevation is tectonically less disturbed than the 
marginal depression. Although the number and direction of fault lines are 
roughly identical on both territories, the vertical displacements along the faults 
are mucii greater in the marginal depressions than in the area of the central 
elevation (Fig. 4).

The intermontane central elevation may be divided intő three parts: 
the Transdanubian central elevation*, the Transdanubian Southern elevation 
and the trough separating tliem along the line of Kaposvár—Paks—Kis
kőrös.

K ő r ö s s y  assumes (1970, p. 423) that along the Balaton-line, northeastward 
from Oltárc, a tectonic depression is extending fiiled up by Miocéné sediments 
of great thickness. According to my opinion, to prove the truth of this hvpo- 
thesis further analvses are needed. On the hasis o f the available borehole data, 
it can be deduced that the approximatelv 2000 m thickness o f Miocéné complex 
found in the environs of Selnica and Lovászi is gradually decreasing in ENE 
direction.

Comparison of the thickness of Neogene sediments ofthe central elevation 
and the int er montane marginal depression

Generally all those formations which fill up the marginal depressions 
occur also in the area of the central elevation. The total thickness of the 
sequences in the central elevation does, however, not surpass 500 — 600 m,

* Here the word “ elevation” does not mean the form of surface relief, bút the earth 
crust’s greater extension being more elevated as the neighbouring basins.
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while it approaches 4000 m along the axis o f the marginal depression 
(Table 1).

On the hasis o f numbers in Table 1, it is evident that in the marginal 
depressions an intensive subsidence and simultaneous sediment accumulation 
of great quantity took place during the Quaternary and the Neogene. At the 
same time, as in the area of the central elevation there were no higher emer- 
gences or deeper subsidences, the sediment transportation and accumulation 
was rather low. The gradually subsiding marginal depressions ensured a steady 
land fór the reception of transported material enabling in such a way the 
development of very thick sequences.

Prepannonian erosion*

It is nearly a Century ago that a debate started whether in the Pannonian 
basin-system the deposition of the Sarmatian and Pannonian occurred succes- 
sively with a continuous Sedimentation or the strata are separated by several 
stratigraphical hiatuses. It has to be mentioned that R . H oernes (1900, p. 
828) and L. K őrössv (1971, p. 201) maintained determinantly that the Pre- 
pannonian erosion was very intensive. In the contrary, Z. Schréter  (1941, 
pp. 284—285), J. B oda (1959, p. 528) and M. K orpás- H ódi (1971, p. 41) 
made a distinction between a continuous hasin sequence, where no erosional 
phases occurred and Sedimentation interrupted by erosional unconformity 
in the hasin margins.

To récéivé information on the size of the Prepannonian denudation, 
I made statistical calculations on stratigraphical unconformities manifested 
at the hasis of the Pannonian Sediments. The method applied was: the exami- 
nation of many stratigraphically and paleontologically processed and reliable 
boreholes and counting of those where the Pannonian was directly underlain 
by the Sarmatian or by Middle Miocéné, Lower Miocéné, etc. strata.

The number of the studied boreholes (in total 338) presents only somé 
per cent of those geologically described fór the whole Pannonian (Neogene) 
basin-system. The results received are bút of representative character; ne ver- 
t heless they canbe taken as informatory fór the reliableness o f data and territo
rial rate o f distribution of the material choosed fór examination.

Generally it may be assumed, that the larger the stratigraphical hiatus is 
between two successive formations, the longer was the duration of the erosion 
or the more intensive between their deposition.

Table 2 illustrates that, from the 134 boreholes sunken in the area of the 
central elevation and 178 boreholes in the area of the marginal depression, 
in how many instances was the Upper Pannonian directly underlain by Sar
matian, Middle Miocéné or post-Neogene strata.

The more surprising in this Table is that concerning the size of the Pre
pannonian erosion, there is no substantial difference between the Lowe- 
Pannonian flooded territories of the marginal depression and the central elevar

* Although in geological literature — according to H o e r n e s  — the denomination of 
“ Prepontian erosion” was used, I am inelined to think that “ Prepannonian erosion” 
would be more proper. Namely, the denomination of “ Pontian” is used in foreign lit
erature only fór the Upper Pannonian of Hungary, while the Lower Pannonian of the 
country is referred to as “ Pannonian s. str.”

10 M ÁFI évi jelentés 1973.
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tion. This may be explained by the fact that during the Sarmatian the whole 
Pannonian Basin was covered by a shallow archipelago leaving a sediment of 
only insignificant thickness in the bays and sea-arms between fiat elevations. 
In those parts of the hasin, where the Sarmatian is overlain by Lower Pan
nonian, the interim deposition of both sediments shows no Continental period 
at all, or if this existed, the denudation resulted was of no importance. Thus, 
even the generally insignificant Sarmatian sediments were not eroded before 
the deposition of Lower Pannonian.

In the following we shall examine those areas, where it is a longer stratb 
graphical hiatus, i.e. the Lower Pannonian is not present and Pliocene Sedimen
tation started only in the Upper Pannonian. Such places are not found in the 
marginal depressions, as here under the Upper Pannonian evervwhere the 
Lower Pannonian strata are hit by drilling. In total 26 boreholes were studied: 
4 o f which presented Sarmatian and 22 post-Neogene basement fór the Upper 
Pannonian. The few number of boreholes where no Lower Pannonian was 
found, may be the evidence fór a very small area in the central elevation being 
dry land during this period. Practically it is on this small delimited territory 
that more significant traces of Prepannonian denudation are surely provable.


