MAGYAR GEOFIZIKA XXIII. ÉVF. 6 - 6 . SZ.

Mit várnak a geológusok a geofizikusoktól
a Dunántúl földtani kutatásában?*
JÁ M B O R ÁRON**
Jelöljék ki a további, anyagibb jellegű kutatási módszerek számára a szabad szemmel és kalapács
osai el nem különíthető olyan morfotektonikai egységeket, amelyek fúrással való feltárása eredménnyel
kecsegtet. Különítsék el a mélyfúrásokban és a bányaüregekben a nyersanyagtelepeket a meddőktől,
továbbá különítsék el a rétegtani egységeket, jellemezzék azok ásványkőzettani és nyersanyag-termelési
szempontból lényeges tulajdonságait. Jellemezzék továbbá a Dunántúl földkérgét vastagsági és geotermikus
szempontból, különítsék el a paleo- mezozóos alaphegység szerkezeti egységeit, adják meg ezek egy
máshoz való szerkezeti viszonyát. Rajzolják meg a harmadidőszaki-kvartér medencekitöltés, továbbá a
lehetőségek szerint az alaphegység belső szerkezetét.
A z előbbi nagyon általános összefoglalás mellett a geofizikai kutatási módszerek alkalmazása szem
pontjából a Dunántúl három területtípusra osztható: 1. alaphegységi kibúvások, 2. sekély medence
területek, 3. mély medencék. A három egység mindegyikén eltérő feladatok, eltérő mérési módszerek al
kalmazásával oldhatók meg. A z előadás ezeket áttekintően ismerteti.

Возможность выделения для последующих методов разведки более материального
характера таких неразделяемых ни глазом ни молотком морфотектонических единиц,
бурение которых дает обнадеживающие результаты. Возможность разделить в глубоких
скаважинах и шахтах залежи и пустые породы, далее разделить толщи на слои, охарак
теризовать их основные свойства с точки зрения минералогии и добычи сырья. Далее охатеризовать земную кору в районе Дунант ула с точки зрения её мощности и геотермииности, разделить структурные единицы палео-мезозойского фундамента, дать их струк
турные взаимозависимости. Представить заполненийне бассейна третичного и четвертичного
возраста, далее по возможности представить внутреннее строение фундамента.
Принимая во внимание общие вышеописанные задачи разведки недр, с точки зренья
применения геофизических методов разведки Дунант ул можно разделить на три типа
районов. 1. Выход фундамента на поверхность, 2. районы мелкого бассейна, 3. районы глубокого
бассейна. Д ля каждого из трех типов районов характерны свои задачи, решать которые
надо различными методам. В докладе подробно разбираются эти методы.
Geophysicists should show morpho-tectonic units that are concealed to the human eye or can not
be separated by the geologist’s hammer for the purpose of more resourceful geological exploration. In
boreholes and mining pits should segregate the pa y zones,from the barren zone, should separate the stratigraphical units and list lithological and row material production characteristics. Thickness and geo?
thermal data about the Earth crust in the region should be made available. Structural information about
the Palaeo —Mesozoic basement should be acquired. Moreover, exploration results supplied about the
development of Neogene —Quarternary basin and also about the intrastructures of basement rocks.
On the basis of geophysical exploration the Trans —Danubian Region can be separated into three
types of area: 1. basement outcrops, 2. shallow basins, 3. deep basins. Due to the difference in aims
different exploration methods may be employed for various areas. The paper describes these problems
in more detail.

A Dunántúl földtani kutatásának, tehát a kutatást végző geológus, paleon
tológus, geomorfológus, geofizikus, geodéta, hidrogeológus és geokémikus szak
emberek közös feladata egy és oszthatatlan: meg kell ismerniök azt a földet,
amelyen a társadalom él; egyrészt, hogy minél több és többféle nyersanyagot
tegyenek a bányászok számára hozzáférhetővé, másrészt, hogy a föld egyéb erő
forrásait, továbbá első megközelítésben káros tulajdonságait átfogóan megismer
jék a társadalmi kihasználás, illetve a káros hatások kiküszöbölési lehetőségének
* Elhangzott az MGE 13.'Vándorgyűlésen, Nagykanizsán 1982. június 3 —4-én.
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megteremtése végett. A cím szerint arra kell választ adnom, mit vár a geológus a
geofizikustól a Dunántúlon? De én bízom benne, hogy az elvárások kölcsönösek.
Minden geoszakembertől azt várja a társadalom, hogy tegyen meg mindent az
előbbi feladat elvégzése érdekében, használja ki műszereit, elméleti ismereteit és
a jelenleginél szorosabban működjön közre a többi geoágazat szakembereivel,
mert adatainak értékelése csak így lehet teljes.
A geofizikai kutató módszerek egyre szélesedő választéka elvi alkalmazási
lehetőségét és módját az adott terület földtani felépítése szabja meg. A Dunán
túl területe az Alp-kárpáti és a Dinári hegyrendszer között terül el, de szerkezete
és fejlődéstörténete bonyolultabb annál, semmint el lehetne intézni azzal, hogy
É-i része ide, D-i része pedig oda tartozik. Míg korábban a geológusok gyakorla
tilag kivétel nélkül hittek az ország földtani képződményeinek autochton voltá
ban, a lemeztektonika elméletének térhódítása és hegységeink jellemző, lényeges
földtani különbségei előtt nem hunyhatjuk be szemünket. A Villányi-hg. a
Mecsek, a Dunántúli-középhegység, a Kőszegi-hg. és a Soproni-hg. mindegyike
közvetlen földtani szomszédságával erőteljes tektonikai vonal mentén érintke
zik. E szerkezeti zónák mellett a hegységek lényegesen idősebb és többnyire
fiatalabb előterükre is rá vannak tolva, s így ,,szabályos” geoszinklinális képet
formálnak. Mi hát akkor velük a b aj? Több is van!
Az üledékképződés mechanizmusa szempontjából az, hogy:
1 . ilyen keskeny üledékgyűjtők a valóságban nem létezhettek,
2. a képződmények kifejlődési különbségei pedig a hegységeknek a jelen

legi egymástól való távolságához képest igen nagyok.
Ezt a két nagy ellentmondást csak hegységeink tektonikai helyzetének
allochton értelmezésével oldhatjuk fel. Hegységeink nem ott emelkednek, ahol
képződményeik keletkeztek, hanem mai helyükre jelentős távolságokból tolód
tak ide. Ma már tudjuk, hogy nem egymáson keresztül, hanem az őket elválasztó
transzkurrens tektonikai zónák mellett, lényegében véve vízszintes irányban ke
rültek egymás mellé. Arra a kérdésre, hogy honnan tolódtak ide ezek az egységek,
jelenleg egyértelmű választ nem tudunk adni. A Kárpát-medence tektonikai
kialakulásának megértése érdekében elsősorban ezen fő szerkezeti övék helyének
és helyzetének meghatározását várjuk a térképező geofizikusoktól. A feladat
nem egyszerű, mert egyes esetekben ugyan mezozóos-üledékes és praekambriumi (?) kristályos palák határát kell meghatározni, de az esetek többségében
már kevésbé különböző formációk határát kell megkeresni. A Mecsektől Ny-ra
például a Mecsekalja vonal már kristályos palák között fut, s itt nehéz markáns
különbségeket találni. Ezért fogalmaztam úgy, hogy a fő szerkezeti egységeket
elválasztó tektonikai zónák helyzetének, s nem a különböző pászták határának
meghatározását várjuk.
Időrendben véve Vadász E ., Schmidt E. E., Balogh K .—Kőrössy L., Fülöp
J . és Dank et al. nyomán bizonyosnak látszik, hogy a Dunántúlon az alábbi fő
tektonikai zónák különböztethetők meg: a Soproni és Kőszegi egységet el
választó Répce vonal, a Kőszegi és a Dunántúli-középhegységi egységet elvá
lasztó Rába vonal, a középhegységi egységet DK-ről határoló Balaton vonal, a
Kapos vonal és a Mecsekalja vonal. Hogy a feladat bonyolultabb legyen, ezt
az egyszerű képet fiatalabb harántvetők és kisebb méretű hosszanti szerkezeti
vonalak sokasága bonyolítja.
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Sok ismeretünk van e szerkezeti vonalakról, de pontos helyzetük és főként
jellegük meghatározása még a szeizmikus, tellurikus és magnetotellurikus mé
résekre vár. Röviden, azt szeretnénk tudni, hogy takaró-e a Dunántúli-közép
hegység, a Mecsek, vagy a Bükki pászta dunántúli folytatása? És ha takaró, ak
kor hogyan helyezkedik el? Ennek ugyanis szénhidrogén-kutatási szempont
ból nagy jelentősége van. A Dunántúl alapvető szerkezeti képének meghatáro
zásához nyilvánvalóan nem elég a 4000 —7000 m mélységig vizsgálni a kéreg
legfelső üledékes részének felépítését, hanem a méréseknek le kell hatolniuk a
kéreg aljáig, a kéreg alsó részének szerkezetét is meg kell határozni legalább né
hány szelvény mentén. Ezek a munkálatok nemzetközi együttműködés kereté
ben folynak. Eredményüket nagy érdeklődéssel várjuk.
Vannak ennél egyszerűbb és Szénás (1968) munkája óta kézenfekvőbb
feladatok is. A mély és sekély medence területek kutatásában ma is kiemelt
jelentőségű a medence aljzat mélységének meghatározása, mert szénhidrogénkutatási és geofizikai módszertani szempontból még mindig ez a legkézenfekvőbb.
Természetesen itt nem csak az aljzat relatív, hanem tengerszinthez viszonyított
helyzetének meghatározását várjuk, mert a távlati kutatáshoz szükséges össze
sítések ezt nem nélkülözhetik. A harmadidőszaki medence aljzat helyzetének
meghatározása a mély medencék területén szénhidrogén- és vízkutatási, a me
denceperemeken és a hegységek területén szilárd ásványi nyersanyag-kutatási
szempontból lényeges. Utóbbiak nagyobb részt (bauxit, felső-kréta-, eocén-,
oligocén-, miocén kőszén, nemeshomok telepek, kaolin stb.) ugyanis alaptelep
jellegűek, azaz a telep az idősebb szerkezeti emeletre települő fiatal összlet alján
helyezkedik el. E feladat megoldásában a döntő szerep a korszerű reflexiós szeizmikáé lesz, de pontosságát nagymértékben elősegítené a hálózatos (1 pont/1 km2)
gravitációs méréseknek a Dunántúl egészére való kiterjesztése.
A harmadidőszaki medencealjzat hazánkban azonban nem egy, hanem két
szerkezeti emelethez tartozik. Ugyancsak az alapvető szénhidrogén-kutatási ér
dekekre hivatkozva jelzem, hogy szükség van a Dunántúlon az alsó — a dunán
túli-középhegységi, a bükki és a Mecsek-villányi pásztában egyaránt kristályos
képződményekből álló — szerkezeti emelet felszíni helyzetének meghatározására
ott, ahol azt vastag perm-mezozóos és a harmad-negyedidőszaki képződmények
is elfedik. Az olaj keletkezés zónahatára ugyanis a Rába vonaltól délre levő te
rület nagy részén a perm-mezozóos szerkezeti emelet képződményeiben húzódik.
A szeizmikus reflexiós méréseknek az elmúlt húsz évben végbement és még
mindig tartó forradalmi fejlődése ma már lehetővé teszi a harmad-negyedidő
szaki összlet tagolását, sőt az egyes rétegtani szintek földtani kifejlődésének
meghatározását is. Földtani kutatási szempontból ideális az lenne ha szabályos,
haránt és hosszanti irányban telepített szelvényhálózattal lehetne a felső-kréta,
eocén, miocén, pannóniai és kvart er képződmények egyes szintjeinek helyzetét,
kiterjedését, kiékelődéseit, kifejlődését, továbbá mindezek aljzat és szerkezeti
vonalait meghatározni. Közismertnek tekinthető, hogy ma a már a Dunántúlon
is nagyszámú korszerű szeizmikus szelvényt mértek a GKV szakemberei. Igv a
szabályos szelvény hálózat csak elvi igénynek tekinthető, mert a meglevő szel
vények e szintek kijelölésére, követésére alkalmasak. A szinttérképek regionális
megszerkesztésének igénye azonban aligha várható el kizárólag a geofizikusok
tól. Ez a medencekutató szakembergárda — beleértem a szeizmikus, geoelektromos és geológus kutatókat is — közös nagy feladata az elkövetkező tíz évben.
Szénhidrogén-kutatási szempontból ennek a feladatnak a megoldását akár
el is lehetne hagyni abban az esetben, ha legalább az 500X500X20 m méretű
1*
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szénhidrogén-telepek helyzetét a mai geofizikai költségeket 3 —5-szörösen meg
nem haladó áron, felszíni geofizikai mérésekkel 2 —3 éven belül képesek lesznek
meghatározni.
Ez ma talán álmodozásnak tűnik, de ha az 1960-as szegényes reflexiós szel
vények korában egy mai korszerű szelvény információ halmazát kérte volna va
laki, alighanem naivabb embernek nézték volna kortársaim, mint most engem
ezért a lehetetlen kívánságért. Ha ez nem megy, akkor a medencekitöltés kép
ződményeinek kiékel ó'déseit, fáciesvált ozásait a mai átlagosnál lényegesen pon
tosabban kell kimérni, különben a vagyonnövekedési célkitűzések teljesítése
veszélybe kerül.
Természetesen a felszínközeli képződmények mint terasz és lepelkavicsok, a
kavicsokat fedő laza homokos, agyagos, tőzeges rétegek, bazalttufák és az azo
kat fedő kisebb ellenállású rétegek vastagságát, fácies változásait, a különböző
jellegzetes szintek térbeli helyzetét VESZ és felszíni ellenállás mérésekkel olcsób
ban meg lehet határozni, mint a 24-szeres fedésű szeizmikus szelvényekkel, s
nyilvánvaló, hogy ebben az esetben ezeket a módszereket kell alkalmaznunk.
A területi olajpala-kutatás a Dunántúlon jelenleg lényegében szünetel, de
megemlítem van még, vagy lehet a Kemenesháton egy-két elfedett bazalt tufa
gyűrű szerkezet, amelyben olajpala, illetve bentonit kitöltés található. Ezek hely
zetét legolcsóbban —ha a légifényképen nem látszanak, s úgy tűnik ez a helyzet —
a szelvény menti légi, vagy terepi hálózatos mágneses mérésekkel lehet meghatá
rozni, amint azt a Malomsok-várkeszői tapasztalatokból láthattuk. Hosszú
távon e mérések elvégzését is várjuk geofizikus kollégáinktól.
A medencekitöltés kutatásában a karotázs méréseknek egyre nagyobb a
szerepe. Általános kutatási szempontból az alábbi elvárásokat legyen szabad— természetesen a már általánosan, eredményesen alkalmazott kutatási és ter
melési feladatokon túl — elsorolnom. A jelenleginél sokkal jobb minőségű rétegtani karotázsszelvényekre — karakterisztikus 1 : 1000-es szelvényekre gon
dolok — lenne szükség a szénhidrogén- és vízkutatási földtani szelvényszer
kesztési munkákhoz.
A medencekitöltés kőzettani összetételének meghatározását a technikai
adottságok révén — 1 , 1 % a szénhidrogén-kutató fúrásokban a magfúrások ará
nya, a vízfúrásokban ennél is kevesebb — ugyancsak a karotázs szakemberektől
várjuk.
A szénhidrogén-migráció feltételeinek meghatározása érdekében úgy tűnik
szükség lenne a fúrásokban harántolt kőzetek pórus-, illetve hasadék, tapadó,
film- és kötött víztartalmának, továbbá szervesanyag-tartalmának nagypon
tosságú meghatározására. A jövő kutatási lehetőségeinek megközelítése igényli
ezt az adatsort a Dunántúlon is.
Az eddigieknél nagyobb számú, s ha lehet pontosabb — folyamatos — ré
teg-hőmérsékleti adatra lenne szükség elsősorban ugyancsak a szénhidrogén-mig
rációs feltételeinek megismerése végett.
A Dunántúl valamennyi képződményegyüttesének geokémiai viszonyait
ma már több elemre (Al, Si, U, K, Th, S stb.) nézve is jól meg lehetne határozni,
s néhány jól kiválasztott fúrás szelvényének lemérésével meg is kellene ezt
tenni. A várható általános földtani eredmény megérné ezt.
A Dunántúlon összességében mintegy 60 000 mélyfúrás van. Ezek közül
talán háromban volt folyamatos rétegdőlés szelvényezés. Ezek számát növelni
kell, mert ha legalább a felükben lett volna ilyen mérés ma már sokkal jobban
ismernénk a fiatal és az idősebb földtani képződmények szerkezetét egyaránt.
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És végül egy álom. A rétegtan igazán hatékony kutatási eszközzé akkor
válna, ha a paleomágneses méréseket szondával lehetne végezni épp úgy, mint
az ellenállás mérést. Remélem eljön az idő, amikor erre is sor kerülhet.
Néhány szót még a hegységek területének kutatásáról. Közismert, hogy ott
többféle módszert alkalmaznak a geofizikusok a kutatási célok megközelítése
érdekében, mint a medenceterületeken, a feladatok is többrétűek.
Aligha lenne érdemes itt á sok éve eredményesen folyó sugárzóanyag ku
tatási és termelési geofizikai munkák iránti elvárásokról szólnom. Azokat az
élet úgyis kikényszeríti.
Hasonló a helyzet a középhegységi bauxit és kőszénkutatások terén is. Itt
gazdag mérési rendszer alakult ki, amely alapján a fúrásos kutatás hálózata rit
kítható és a bauxit, illetve kőszéntelepek helyzetének meghatározása lényegesen
pontosabbá vált. Addig is azonban mielőbb meg kellene határozni legalább né
hány harmadidőszaki — elsősorban neogén — rétegsor paleomágneses irányított
ságát, hogy az ezen a téren levő kronosztratigráfiai problémák mielőbb megoldha
tók, vagy legalább szűkíthetők legyenek. Általános kutatási szempontból legyen
szabad felhívnom két feladatra a figyelmet. A fontosabb a kőszénmedencék
szerkezetének, azaz a vetők helyzetének és méretének meghatározása. Ez ugyan
már nem annyira földtani, mint bányászati elvárás, de aligha kell itt bizonygat
nom, hogy a korszerű frontfejtések telepítéséhez nagy pontossággal kell ismerni
a fejtendő teleprész folytonosságát. Ennek meghatározását a korszerű felszíni és
bányabeli szeizmikus és elektromos mérésektől várjuk.
A másik, a rétegtani munkában adott karotázs lehetőségek kihasználására
buzdítom a geofizikus kollégákat hozzátéve, hogy ezen a téren a meglevő réteg
tani rendszerhez való alkalmazkodás vitathatatlan elvárás, s így ez a feladat is
szoros geológus-geofizikus együttműködéssel oldható meg.
Ehhez a csoporthoz tartozik bazaltjaink paleomágneses tulajdonságainak
meghatározása, amely neogén fejlődéstörténetünk időbeli lefolyásának kideríté
sét nagyban elő fogja segíteni. Örömmel jelzem, hogy erre geofizikus oldalról szü
letett kezdeményezés.
Az új —úgy értem néhány éve alkalmazott —rádiokip mérések terepi al
kalmazásában még nagy lehetőségek vannak. A fedetlen földtani térképek meg
bízhatóságát a viszonylag olcsó módszer használata nagyban fogja emelni.
S
végül, remélem vannak olyan új mérési módszerek a geofizikus kollegák
tarsolyában, amelyekről még nem tudok, de amelyek alkalmazásával olcsóbban,
gyorsabban és pontosabban megismerhetjük a Dunántúl földtani fölépítését.
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