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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО БАССЕЙНА

Венгерский бассейн, образовавшийся в ранний третичный период в результате от
носительно быстрого погружения и наполнения осадками, является специфичным геоло
гическим явлением. Соответственно этому отмечается специфическое геофизическое строе
ние и во многих случаях требуется специфическая методика исследований.

В докладе обсуждаются обычные геофизические проблемы, вытекающие из харак
тера впадины, отдельно для каждого геофизического метода.

GY. SZÉNÁS —М. NAGY

THE SPECIFIC GEOPHYSICAL FEATURE OF THE HUNGARIAN BASIN

The Hungarian Basin has been formed since the young Tertiary period by a relatively 
fast sinking and upfilling. It has a specific geological feature as well, as it requires a specific geo
physical methodology of investigations accordingly.

The paper deals with such fundamental geophysical problems as arise of the Basin-cha
racter proper. Several geophysical methods are considered in treating the problem.

A M AG YAR MEDENCE SAJÁTOS GEOFIZIKAI ALK A TA

SZÉNÁS GYÖRGY-NAGY MAGDOLNA

Az alpi-kárpáti gyűrt hegységvonulat közbezárt medencéivel már szá
mos — főleg közép- és kelet-európai szerző — foglalkozott. Legutóbb (1962-ben) 
M. V. Muratov közölt az Izvesztyijában — magyar szerzőkre is hivatkozva — 
egy nagyon érdekes összefoglalást az alpi gyűrődéses terület tektonikai fej
lődéstörténetéről. Muratov — mint előtte már mások is — az alpi geoszin- 
klinálisfejlődés és hegységképződés befejező szakaszaként írja le a kiterjedt 
kiemelkedést és a hegység közötti, valamint hegység előtti (peremi) depressziók 
kialakulását a fiatal harmadkorban.

A hegység közötti medencék szerinte abban különböznek a megelőző 
időszakok geoszinklinálisaitól, hogy szélességük nagyobb és aljuk (a medence- 
aljzat) viszonylag lapos (ennél lényegesebb az izosztatikus különbség). Rend
szerint törésekkel határoltak és e törések mentén egészükben lesüllyedtek. 
A medencét kitöltő laza, fiatal harmadkori üledékes kőzetek különféle régebbi 
szerkezeti elemekre települnek, beleértve a flis-depressziókat is. Számos 
helyen a neogén és a negyedkor intenzív vulkanikus jelenségei ezekkel a töré
sekkel kapcsolatosak.
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A fiatal harmadkori köztes medencéket (nevezzük így a rövidség ked
véért) a szomszédos táblavidékektől — E. Haug és Л. D. Archangelszkij szerint — 
két szerkezeti öv választja el: 1. maga a geoszinklinális jellegű, erősen gyűrt 
hegység, és 2. egy világosan kifejezett, külső perem de (misszió-rend szer.

Tanulmányunkban csak a fiatal harmadkori medencével foglalkozunk, 
mert hazánk területe csaknem teljes egészében ilyen medence.

Muratov számos ilyen medence (Bécsi, Erdélyi, Tiranai, Thesszaliai, 
Trákiai stb.) közül a Magyar medencét csak méreteinél fogva (mint legna
gyobbat) emeli ki. Minthogy ő a medencék alkatával nem foglalkozik, egyéb 
különbségeket nem említ.

A Magyar medence viszonyát a többi alp-kárpáti köztes medencéhez 
még nem tanulmányoztuk. Azoknak a vizsgálatoknak, amelyekről ez a ta
nulmány beszámol, ez későbbi feladata lesz. Annyit azonban alaposabb tanul- 
mányozás nélkül is mondhatunk, hogy méretein kívül feltétlenül különbözik 
a Magyar medence a többitől teljes zártságával és a miocén, de főleg a pan- 
nóniai üledékképződés egyes helyi sajátosságaival (szigettenger jelleg, szaka
dozott beltenger jelleg, édesedő vizű, majd folyóvízi üledékképződés).

Feladatunk jelenleg nem a Magyar medence és az egyéb medencék 
viszonyának, hanem a Magyar medence és a táblavidék különbségének meg
világítása geofizikai kutatási szempontból.

A fiatal harmadkori köztes medence, mint a fentiekből is következik, 
meglehetősen elszigetelt jelenség a Föld nagy tektonikai egységei között. 
Jóllehet, a mi országunk területén ez a típus uralkodik, a legtöbb országban — 
és elsősorban azokban, ahol geofizikai kutatás, kőolajipar jelentősen kifej
lődött, USA, SZU — alárendeltebb jelentőségű.

11a igaz az, hogy a geofizikai kutatómódszerek alkalmazásában — sőt 
fejlődésük irányában — a földtani viszonyoknak is szerepük van, akkor a 
medence jellegű ország kutatási feladatai nem feltétlenül azonosak a táblás 
szerkezetű ország kutatási feladataival.

A fiatal köztes medence földtani sajátságai — ahogyan Muratov nyomán 
a fentiekben ismertettük — régóta ismeretesek és a geológusok természetes 
tényként tartják számon. Ennek a ténynek következtetéseit a geofizikai 
kutatás szempontjából is le kell vonni. A geofizikai módszerek alkalmazásánál 
számos esetben olyan tényezőkkel kerülünk szembe, amelyek a medencejelleg 
felismerését és módszertani tudomásulvételét megkövetelik. Vizsgáljuk meg 
ezeket a tényezőket főbb módszerenként. Előre kell bocsátani, hogy nem be
fejezett, hanem csak megkezdett vizsgálatokról számolunk be. Az a felismerés, 
hogy a sajátos medencejelleg sajátos metodikát kíván, nem nagyon régi és 
vitatott kérdés is.

* * *

Gravitációs erőtér és gravitációs anomália a Földön mindenütt van. 
Nem képzelhető el olyan sajátos medence-szempont, amely a hálózatos gra
vitációs méréseket lényegesen befolyásolná. Az anomáliák értelmezésénél 
azonban már nagy különbséget találunk, ha táblavidék, ill. medence ano
máliáit akarjuk értelmezni. A táblavidék anomáliáit nem egyszerűen és nem
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mindig, de mégis lehet és szabad klasszikus szerkezeti fogalmakban értel
mezni. Maximumról általában valamely pozitív tektonikai formaelemre, 
minimumról íredig valamely negatívra következtethetünk. Annak a kőzet- 
összletnek, amely az anomáliaképben uralkodik, és amelynek a geometriai 
változásai az egész terület tektonikai változásaira jellemzők lehetnek, réteg- 
tani helye és szerkezeti szerepe területről területre változhat.

A fiatal harmadkori medencében van egy idős és változatos szerkezetű, 
valamint változatos rétegtani és kőzettani összetételű medencealjzat, amely 
fölött a fiatal harmadkon, laza üledékes kőzetek úgy helyezkednek el, hogy 
településükkor felvették az aljzat domborzati formáit. (1. ábra.) Tehát a 
fiatal összlet szerkezetei nagyrészt ún. települt szerkezetek. Magyarország

V=5000-6200 
d =2,4 -2,8

Q ; p r 3□ iii
I/ / V VI 

HÏÏÏÏTIÏÏ1

Paleozoas kristályos és gránit
Perm
Triász
Jura-kréta
Kréta ft  is
Pateogén

Г^~П Keogén 
r— Alsó pannon 

Felső pannon
Vulkánitok
Á medencealjzat, m ini elsőrendű refraktá/ó szint 
és egyetlen reális szeizmikus határfelület

------- Az alsó és a felső pannóniai emelet statisztikus
hatara

1 . á b r a

Bouguer-anomália térképéről sokáig az a felfogás uralkodott, hogy elsősorban 
a medencealjzat domborzatát tükrözi. Az újabb időkben számos mélyfúrás 
és szeizmikus eredmény szólt amellett , hogy ilyen összefüggés nem mindenütt 
van, sőt a Bouguer-anomália menet és a medencealjzat domborzat között 
negatív korreláció is lehetséges. (2. ábra.) Az anomáliakép kialakításában 
tehát szerepe van a medencealjzat laterális sűrűségváltozásának, a fiatal 
harmadkori összlet laterális sűrűségváltozásának, sőt az egészen felszínközeli 
földtani változásoknak is.

A medence sajátos problematikája akkor válik szembeszökővé, ha a me
dencealjzat valamely bérce kibújik a felszínre. Minthogy itt a laza, kis sűrűségű 
medenceüledékek közül egy nagy sűrűségű konszolidált kőzettömeg emelke
dik ki, azonnal felmerül a Bouguer-redukcióban használandó helyes sűrűség-
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érték kérdése. (3. ábra.) A probléma megoldására nem alkalmazható egysze
rűen a Nettleton-, vagy az Egyed-féle eljárás, minthogy a kibúvás sűrűsége a 
környező síkságéhoz, vagy a medenceösszlethez tartozó környező dombokéhoz 
képest túlságosan nagy; ill. a kérdés nem egyszerű átlagsűrűségkérdés és kü
lönösen nem a tszf. magasság függvényében. Nem állíthatjuk, hogy ezt a kér
dést megnyugtató módon lezártuk. Jelenleg az egységes hálózat kedvéért 
egységes — a medenceüledéket figyelembe vevő — sűrűségértékeket haszná
lunk, ezáltal egyes anomáliákat tudatosan — felfelé — torzítunk.

Amennyiben a Magyar medence gravitációs anomáliáit regionális és ma
radék anomáliákra akarjuk elkülöníteni, kérdés, hogy melyik az a függvény, 
amelyik a regionális anomáliát, vagyis azt az anomáliát, amelyről feltételezzük, 
hogy szoros kapcsolatban van a regionális földtani hatóval, legjobban meg
közelíti, és kérdés az is, hogy mekkora területre terjesszük ki a számítást. 
Eddigi vizsgálataink alapján megállapítható, hogy csak azonos szerkezeti 
egységre vonatkozóan lehet regionális ható meghatározására szolgáló mate
matikai eljárást alkalmazni, ellenkező esetben a nyert regionális kép nem 
értelmezhető. Vagyis csak akkor van értelme regionális anomáliát számolni, 
ha a felvett területen földtanilag egységes regionális hatót tételezhetünk fel. 
A közelítés fokát a felvett területen várható regionális anomália lefutása 
szabja meg.
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Sajátosabb és különösen jellegzetes a medence és a szeizmikus kutatás 
viszonya. A szeizmikus kutatás szempontjából ugyanis nagyon élesen meg 
kell különböztetnünk a medencealjzatot a medenceüledékek összletétői 
(1. ábra). A fiatal harmadkori medence aljzata, ami táblásvidéken nincs, nagy 
sebességkülönbsége folytán elsősorban refrakciós kutatásra kínálkozik. Ezért 
Magyarországon a refrakciós kutatás aránya a reflexióshoz mindig ma
gasabb lesz, mint a táblaországokban (a refrakciós kutatás mélységi és 
felbontóképességkorlátait szándékosan nem említjük).

A reflexiós kutatásnak a medenceüledékek összlete marad alkalmazási 
területül, amely nemcsak korában és kőzettani összetételében különbözik a 
táblák „tábláitól”, hanem szeizmikus szempontból elsősorban abban a tény
ben, hogy vezérszintet rendszerint nem kínál. Ez a körülmény a medence 
sajátos, lencsés üledékképződésében leli magyarázatát. A terjedési sebesség 
ebben a tömörödő összletben lefelé folytonosan növekszik, ennek következ
tében görbült hullámutak, bemerülő hullámok és többszörös (reflektált) 
refrakciók (6. ábra) alakulnak ki (a görbült hullámút nagyon mély me
dencealjzat esetében a refrakciós kutatást rendkívül megnehezíti). A me
denceüledékek összletében levő statisztikus nagyobb rétegtani egységek 
(pl. alsó pannóniai alemelet) kimutatására a szeizmikus hullámoknak nemcsak 
spektrális érzékenységét igyekszünk felhasználni, hanem az összes lehetséges 
fizikai állandó (frekvencia, sebesség, abszorpció) gradienseit.
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Geoelektromos kutatás szempontjából : sokáig azt gondoltuk, hogy a geo- 
elektromos eljárások közül kizárólag a tellurikus alkalmas a medencealjzat 
kutatására.

Ha van a tellurikus eljárás számára ideális alkalmazási terület, akkor 
a fiatal harmadkori medence valóban az. A fiatal üledékösszlet fajlagos ellen
állása 5 — 20 ohm, a medencealjzaté pedig 1000 ohm nagyságrendű, gyakor
latilag végtelen. Hyen körülmények között a medencealjzat felderítésében a 
szeizmikus eljárást számos esetben tellurikus eljárással kívánjuk helyettesíteni 
(7., 8. ábra). Atellurika magnetotellurikus fejlődése, továbbá a dipolszondázás 
rendszere az ellenállásmérésekben, a geoelektromos módszer jelentőségét a 
kutatási komplexusban már a közel jövőben megnöveli.
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