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A Zala- és Dráva-medence mélyföldtani 
felépítésének összehasonlító vizsgálata 

magas fedésszámú reflexiós 
szeizmikus szelvények alapján*

POGÁCSÁS G Y Ö R G Y -L U K Á C S  Z O L T Á N N É -T Ó T H  SÁNDOR**

D N y Magyarországon a szénhidrogén-földtani szempontból legfontosabb képződmény csoportok 
szeizmikus szelvényekre leképződő szerkezete kettős. Jellemzi egyrészt az üledékfelhalmozódás és diagene
zis során kialakult primer rétegzettség, másrészt a tektonikai mozgások és az üledékek kompaktálódása 
során kialakult szekunder jellegű deformációs struktúra.

A GKV magas fedésszámú szelvényeinek analízise értékes információkat szolgáltatott
— a szeizmikus fáciesek formájában elkülönülő üledékfelhalmozódásai egységek vastagságérté

keire, rétegzettségére, települési viszonyaira, vertikális és laterális összekapcsolódására,
— az egyes képződmény csoportok szerkezeti helyzetét megszabó syn- és post tektonikus mozgások 

mechanizmusára, kiterjedésére és erősségére vonatkozóan.
A dolgozat ismerteti a paleozoós-?nezozoós, paleogén, miocén és a pannon-quarter képződményeket 

(szerkezeti „alemeleteket”) reprezentáló szeizmikus fáciesek vizsgálatának néhány képződéstörténeti és 
ősföldrajzi eredményét.

Наблюдаемое на сейсмических профилях юго-запада Венгрии строение наиболее важ
ных с точки зрения залежей нефти и газа образований двойное. Характеризует с одной 
стороны первичную слоистость, образовавшуюся в процессе накопления осадков и диагенеза, 
с другой стороны деформированную структуру вторичного характера, которая образо
валась в процессе тектонических движений и уплотнения осадков.

Анализ наблюденных в Геофизическом Предприятии сейсмических профилей ОГТ 
с большим количеством перекытий дал интересные информации:

— относительно значений мощности единиц осадкообразования, разделяемых в виде 
сейсмофаций, их слоистости, условий отложения и их вертикальной ипотл 
взаимосвязи,

— относительно механизма отновременных и последующих тектонических движений, 
определяющих структурное положение отдельных групп образований, его влияния 
и силы.

В докладе описываются сейсмические фации, представляющие палезойско-мезозойские, 
палеогеновые, миоценовые и паннонскочетвертичные отложения. Даются результаты их 
исследования с точки зрения истории отложения и палеогеографии.

The structure of geological units most important for hydrocarbon accumulations appearing on seis
mic time sections and acquired in >SW Hungary have double significance. They are characterized by 
primary stratification developed during the sedimentation and diagenesis phase as well as secondary 
deformation structures due to tectonic movements and sediment compaction.

Valuable information was gained from multifold seismic time sections acquired by the Geophysi
cal Exploration Co.:

— thickness, stratification, deposition, vertical and horizontal make up of depositional sequences 
separating as seismic facies units could be interpreted

— mechanism of syn- and post tectonic movements, their influence and strength on certain geo
logical units could be interpreted.

The paper describes Palaeozoic-Mesozoic, Paleogene, Miocene and Pannonian —Quarternary 
features structural “substages” representing seismic facies units. Interpretation of their development and 
paleogeography is also discussed.

* Elhangzott az MGE 13. Vándorgyűlésén, Nagykanizsán, 1982. június 3-án.
** Geofizikai Kutató Vállalat, 1068 Budapest, Gorkij fasor 42.
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A Zala- és Dráva-medence mélyföldtani felépítésére vonatkozóan elsősorban a 
térségben folyó CH-kutatások szolgáltatták és szolgáltatják a legértékesebb ada
tokat.

A harmincas években meginduló fúrásos kutatások mélyföldtani eredményeit 
számos publikációban ismertették a kutatást irányító geológusok. A teljesség 
igénye nélkül szeretnék utalni Kertay, Dank, Kőrössy, Völgyi, Szalánczy, Stransz, 
Dubai, Bodzay ez irányú dolgozataira. A terület széles körben ismert mélyföld
tani összefoglalását Vadász Elemér (1960-ban második kiadásban is megjelent) 
Magyarország Földtana című tankönyve adta. A szénhidrogén-kutatás földtani ered
ményeit összefoglaló szintézisek közül szeretnénk kiemelni a terület CH Kutatási 
Programját, és Prognózisát. E tanulmányok az olajipari kutatási szervezetek 
(GKV, KV, KFV, OKGT, SZKFI)  széles körű összefogásával készültek. 
A bennük összefoglalt — a terület földtani-geofizikai modelljére vonatkozó — 
információk elsősorban a CH-kutatásban dolgozó geológusok, geofizikusok köré
ben hatnak termékenyítőén. A Zala és Dráva medence kutatástörténetét, réteg- 
tani, fejlődéstörténeti, tektonikai viszonyait számos szerző ismertette. [2], [3], 
[4], [5], [6], [8], [12], [13], [16], [17].

Dolgozatunkban a Geofizikai Kutató Vállalat Zala- és Dráva-medence 
területén végzett reflexiós kutatásainak néhány szerkezetföldtani és képződés
történeti eredményét ismertetjük. Ezzel is szeretnénk tisztelegni az ez irányú 
kutatásokat elindító és szorgalmazó Varga Imre emléke előtt.

Reflexiós szeizmikus mérések
A GKV három évtizede végez kutatásokat DNy-Magyarországon. A ref

lexiós szeizmikus kutatások fő célja a fúrásos kutatásra érdemes szerkezeti in
dikációk kimutatása. A szeizmikus mérésadatok kiértékelése és értelmezése 
elsősorban a mélyfúrásokban kimutatott sztratigráfiai egységek határfelüle
teinek feltérképezésére irányul. Azaz a mélyföldtani modellek tartalmi olda
lát elsősorban a fúrási eredményekre alapozzuk, míg a szeizmikus mérések e 
modellek mértékeit határozzák meg.

A hetvenes évek közepétől végzett magas fedésszámú reflexiós mérések a 
közvetlen szerkezetkutatási feladatok megoldása mellett egyre több a települési, 
tektonikai és képződéstörténeti viszonyokra vonatkozó információt szolgáltat
nak. Feltehetően a jövőben ezek eredményeire js támaszkodni fogunk a mély- 
földtani modellek tartalmi oldalának kimunkálása során.

A földtani képződmények reflexiós szelvényekre leképződő „szeizmikus 
struktúrája” kettős. Jellemzi egyrészt az üledékfelhalmozódás és diagenezis 
során kialakult primer rétegzettség, másrészt a földtani múltban lezajló tekto
nikai események, az üledékek kompaktálódása során kialakult (szekunder) de
formációs struktúra.

A medencealjzat reflexiós struktúrája
A DNv-Dunántúlon a preausztriai aljzathoz tartozó képződmények primer 

(üledékes) struktúrájára szuperponálódtak az alpi (ausztriai, pireneusi, szávai, 
stájer, lajtai és rodáni) mozgásokat kísérő deformációk. Ezért az eredeti tele
pülési és rétegzettségi viszonyok a jelenleg alkalmazott reflexiós módszerekkel 
nem rekonstruálhatók. Jó eredmény ha szeizmikus profilok segítségével — fel
használva a rendelkezésre álló mélyfúrási adatokat — laterálisán sikerül elkülö
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níteni a metamorfizálódott paleozoós és a kevésbé átalakult mezozoós képződ
mények elterjedési területeit. Több mélyfúrási adat birtokában természetesen a 
szeizmikus elhatárolás is megbízhatóbb. A felső krétát és az eocént képviselő 
szeizmikus struktúrák elsősorban e képződmények tektonikai helyzetére (5. 
ábra) és településviszonyaira (4. ábra) vonatkozóan szolgáltatnak információkat.

A neogén aljzat és a 'pannon fekü szerkezeti vázlata
A többszörös fedésű reflexiós szeizmikus mérések tették lehetővé a pannon 

feküt és a neogén medencealjzat felszínét ábrázoló egyenletes megbízhatóságú

1. ábra. A pannóniai üledékek aljzatának vázlata, a bemutatott profilok nyomvonalának feltün
tetésével.

Jelmagyarázat: azonos a 2. ábráéval

Puc. 1. Строение основания паннонской осадочной толщи со схемой профилей. 
Условные обозначения: 1. значения глубин в километрах; 2. тектонические линии

Fig. 1. Schematic map of the base of the Pannonian sediments with location of seismic profiles.
For the legend see Fig. 2.
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200 000-es méretarányú térképeink megszerkesztését. Az 1. és 2. ábrán bemu
tatott térképek elkészítéséhez a területen iemélyített 1000-nél több mélyfúrás 
adatai mellet felhasználtuk a GKV 1981-ig bemért szeizmikus profiljait. A szer
kesztésnél figyelembe vettük a gravitációs és tellurikus mérések eredményeit 
is [10], de döntő' mértékben a 10 000-es, illetve 20 000-es léptékben megjelenített 
szeizmikus időszelvényekre támaszkodtunk.

A 100 X -os kicsinyítés és generalizálás eliminálta a szénhidrogén-kutatásban 
döntő fontosságú lokális szerkezeti indikációkat, és kiemelte a regionális mély
szerkezeti összefüggéseket. Az 1. ábrán bemutatott térkép a 22 millió év hosszú 
neogén-quarter, a 2. ábra a 10 — 12 millió évnyi pannon-quarter süllyedés során 
felhalmozódó üledékösszlet kummulatív vastagságát ábrázolja.

2. ábra. A neogén aljzat felszínének vázlata, a bemutatott profilok nyomvonalának feltüntetésével. 
Jelmagyarázat: 1. mélységértékek kilométerben; 2. fontosabb törésvonalak

Puc. 2 . Схема поверхности неогенового фундамента со схемой профилей.
Условные обозначения те же, что и на рис. 1.

Fig. 2. Schematic map of the bottom of the Neogene sediments with location of seismic lines of
Figures 4 —11.

K eys: 1 — Depth values in kilometers. 2 — major faults
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Az aljzatfelszín morfotektonikai arculata (1. ábra) az időben és térben vál
tozó sebességű süllyedés mellett a preneogén morfológiát és a neogén tektonikai 
fázisok során lezajló lokális mozgások eredményeit is tükrözi.

Látható, hogy a legmélyebb süllyedékek — az őrségi, lovászi, budafai, kanizsai 
mélyzónák — a Zalai-medence területén alakultak ki. Mélységük eléri az 5,5 — 6 
km-t. A Zalai árokrendszertől délre alakult ki a kissé sekélyebb (4 — 5 km-es) 
Gyékényes-Inkei és a Kadarkút -  Tarany-i mélvzóna. A keskeny, megnyúlt árkokat 
formáló depressziók láncszemként kapcsolódnak egymáshoz. Az őrségi, lovászi 
és budafai mélyzónák kialakulása és feltöltődése során extenziós és kompressziós 
hatások váltották egymást.

A legmélyebb depressziókban több ezer méter vastag, uralkodóan klaszti- 
kus kifejlődésű miocén rétegsort harántoltak a mélyfúrások.

Az 1. ábrán bemutatott térkép egyes zónáiban — ellentétben a köztes terü
letekkel — számos törés látszik. Feltehető, hogy az egész területre töréses szer
kezetalakulás jellemző, de a köztes zónák depresszióiban lerakodott, zavart te
lepülésű miocén üledékek elfedik az aljzati képződmények belső struktúráját. 
A miocén árnyékolás alatt az aljzatfelszín morfológiájában tükröződő törés
vonalakat ezért nem lehetett mindenütt azonosítani. A mélyzónákban (Lovászi, 
Budafa, Inke, Gyékényes) a mélyszerkezeti viszonyok teszik rendkívül nehézzé a 
neogén medencealjzat felszínének nyomonkövetését. A Zala- és Dráva-medence 
egyéb kutatási problémáit (pl. a szeizmikus méréseket nehezítő domborzati vi- 
szon}7ok, felszínközeli laza rétegek stb.) más fórumokon részletesen ismertették a 
GKV szakemberei.

Az őrségi, a Csákány-mezőcsokonyai és a Szenta-kadarkúti területen jelentős 
vulkáni tevékenység folyt a miocénben (dilatációs időszak). A szarmata után a 
süllyedés az őrségben és a kanizsai mélyzónában folytatódott, a Dráva meden
cében pedig erőteljessé vált, Ezeken a területeken halmozódott fel a legvas
tagabb (maximálisan 3 — 3,5 km) pannon-quarter összlet (2. ábra).

Az 2. és 2. ábra szintvonal-értékeinek különbsége megadja a miocénösszlet 
vastagságértékeit. A 3. ábrán a miocénképződmények reflexiós struktúra 
típusainak eloszlása látható. A 2 és 3 jelű területeken a miocént üledékes, a 4 
jelű területeken ^edig tektonikus struktiira jellemzi. Ez utóbbi zóna egybeesik 
a medencealjzat felszínét szabdaló tektonikus árkokkal. A ő-os számú területe: 
ken az üledékes és tektonikus struktúra-elemek nem különíthetők el. A tektonikus 
hatásokat tükröző struktúrák (4, 6) a terület középső (Lovászi — Sávoly és Ka
darkút — Somogy udvarhely közé eső) zónájára esnek.

Süllyedéstörténet és üledékfelhalmozódás
A süllyedés története és az üledékfeltöltődés menete döntő mértékben meg

határozza egy terület hőtörténetét és ezen keresztül a CH-képződés lefolyását 
(CH-generálódást) valamint a paleo-szerkezeti viszonyokat (a CH-migrációt). 
A képződéstörténet során fokozatosan alakultak ki a jelenlegi szerkezeti, telepü
lési viszonyok és az ezek anomáliáihoz kapcsolódó szénhidrogén felhalmozó
dások.

A neogén-quarter süllyedés lefolyására közvetett módon, a depressziókat 
kitöltő különböző korú üledékek mélyfúrási adatokból, ismert vastagságviszonyai 
alapján következtethetünk. A változó ősföldrajzi, üledékfelhalmozódási körül
mények között lerakódó üledékfáciesek kapcsolatát és települési viszonyait szem
léletesen tükrözik a magas fedésszámú reflexiós szelvények.
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3. ábra. Miocén reflexiós struktúrák eloszlás térképe, a bemutatott profilok nyomvonalával. 
Jelmagyarázat: 1. miocén képződmények összvastagsága a szeizmikus felbontóképesség alatt van; 
2. vékony miocén összlet, jól azonosítható üledékes struktúrával; 3. vastag miocén összlet, egymástól 
elkülöníthető üledékfelhalmozódási egységek; 4. tektonikusán deformált szerkezetű (árokkitöltő) 
miocén összlet; 5. vulkanikus képződmények; 6. változó vastagságú miocén összlet, kevert (üledékes

és tektonikus) struktúra

Рас. 3. Карта распределения структур отражений миоцена со схемой профилей. 
Условные обозначения: 1. общая можность миоценовых образований ниже сейсмической 
разрешенности; 2. тонкая миоценовая толща с хорошо отождествляемыми осадочными 
структурами; 3. мощная миоценовая толща с хорошо отделяеми друг от друга единицами 
осадконакопления; 4. миоценовая толща тектонически деформированного строения (за
полняющая грабены); 5. вулканические образования; 6. толща миоцена переменной мощ

ности, смешанная структура (осадочная и тектоническая)

Fig. 3. Chart showing the distribution of Miocene reflection structure types with location of seismic
lines

Legend: 1. Thickness of Miocene under the seismic dissoluiton; 2. Thin Miocene with well represented 
sedimentary structure; 3. Thick Miocene layers, with emphasized depositional sequences; 4. Trench 
filling sediments with tectonically distorted structure; 5. Vulcanic features; 6. Miocene with varying 

thickness and mixed (tectonic and sedimentary) structure
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A miocén képződmények részben 'primer üledékes (4., 9. és 11. ábra) rész
ben szekunder deformációs (6., 7., 8. ábra), a pannon-quarter rétegek pedig első
sorban primer üledékes struktúrákkal jelentkeznek (4.,11. ábra).

Az üledékek települési és szerkezeti viszonyaira az eltérő üledékképződési 
viszonyok között lerakodó üledékcsoportok szeizmikus szelvényekre leképződő 
struktúrája alapján lehet következtetni. Alapfeltétel, hogy a strukturális különb
ségek a szelvényeken is tükröződjenek. A reflexiók erőssége, a reflexiós fázis
tengelyek formája, követhetősége, kapcsolódási módja és egymáshoz viszonyított 
helyzete alapján elkülöníthetők az egyes üledékfelhalmozódási egységeket1 
reprezentáló szeizmikus fáciesek.

Az egymásra települő szeizmikus fáciesek sorozatát vizsgálva a képződés
történeti eseménysor és a tektonikai fejlődésmenet rekonstruálható. Az üledék
felhalmozódás menetét az egyes szeizmikus fáciesekhez tartozó reflexiók szek
vencia határokon (alsó és felső) történő viselkedése (rálapolódás, erózióra, vagy 
üledékhiátusra utaló elvégződés) az üledékek települési viszonyait a szomszé
dos szekvenciákhoz tartozó reflexiós fázistengelyek egymáshoz viszonyított hely
zete (párhuzamossága, diszkonformitása) tükrözi.

A szeizmikus fáciesegységek formájában azonosított üledékfelhalmozódási 
egységek határai nem esnek törvényszerűen egybe a fúrómagok ősmaradvány- 
tartalma alapján elkülönített biosztratigráíiai, a karótázs markerek alapján el
különített litosztratigráfiai és a mindezek együttes vizsgálata alapján kijelölt 
kronosztratigráfiai egységek határaival.

A különböző módon kijelölt sztratigráfiai egységek tartalmi átfedéseinek 
tisztázása a szeizmikus és karotázs szelvények, valamint a fúrási anyagvizsgá
latok eredményeinek gondos és szisztematikus összehasonlítását igényli.

A mélyfúrási anyagvizsgálatok adatai szerint DNy-Magyarországon a neo- 
gén üledékfelhalmozódás a dél- és nyugat-zalai medencében helvétbe2 sorolt slir 
fáciesű képződmények lerakódásával kezdődött. Ennek heteropikus fáciese a 
somogyi területen felhalmozódó szárazföldi-édesvizi-vulkáni összlet. Az őrségi 
területen szeizmikusán (4. ábra) a helvét-torton üledéksorban két — üledék
hiátusra, illetve eróziós időszakra utaló — diszkordancia felület is kimutatható. 
A ferde diszkordancia felületekre rálapolódó reflexió végződéseket nyíllal je
löltük meg. Ezek a területet ismételten birtokba vevő transzgresszióról tanús
kodnak. A tort ont a Zalai mélyterületeken uralkodóan homokos, másutt transz - 
gressziós, karbonátos, törmelékes képződmények képviselik. A törtön-szarmata 
határt a szeizmikus kép szerint nem jellemzi regionális regresszió. Bodzay (1968) 
értékelését — mely szerint a szarmata alsó része a helvétben induló miocén 
ciklus befejező, felső része pedig a pannon-quarter ciklus kezdő része — alá
támasztják a reflexiós struktúra vizsgálatok.

Szeizmikus szelvények
A települési és tektonikai viszonyokról, a Zala és Dráva-medence szeizmikus 

sztratigráfiai képéről rendelkezésünkre álló szeizmikus információk illusztrálá-

1 Szeizmikus sztratigfráfiai értelemben üledékfelhalmozódási egység alatt a hasonló körül 
mények közt lerakódó, egymással genetikai kapcsolatban levő rétegek azon csoportját értjük, 
amely a szomszédos képződmény csoport októl szeizmikus jellemzői alapján egyértelműen 
elválasztható (R. M. Mitchum et al. 1977).

2 Dolgozatunkban a kőolaj-kutatási eredmények dokumentációjával való megegyezés érdeké
ben használjuk a régebbi terminológiát.
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A miocén összlet több, diszkordancia felületekkel elválasztott szeizmikus fáciesre osztható. 
Jelmagyarázat: Tr triász, К kréta összlet, H helvét, T torton, S szarmata üledék felhalmozódási 

egységek. D, E, F pannon szeizmikus fáciesek.

Puc. 4. Сейсмический профиль 12-ти кратного перекрытия. (Интерпретация Надь Золтанне) 
Миоценовую толшу можно ресчленить на несколько сейсмических фаций, разделенных

поверхностями дискорданции
Условные обозначения: Интервалы осадконакопления: Т~ триас, К~ мел, Н~ гельвет, Т~ 

тортон, -  сармат, Д, Е, F -  паннонские сейсмофации

Fig. 4. Seismic line No. 1 (12-fold coverage. Interpretation of Nagy Zoltánné was taken into con
sideration.) The Miocene sequence consists of different seismic facies.

Legend: Tr~Triassic, К “Cretaceous, H _ Helvetian, T~Tortonian, S-Sarmatian depositional sequen
ces. D ; E ; F ; Pannonian seismic facies

sára két Délnyugat-Dunántúl-i és egy Kisalföld-i szelvényt mutatunk be. E szel
vényeket 12, illetve 24-szeres fedéssel, a hetvenes évek második felében mérte be 
a Geofizikai Kutató Vállalat.

Az arab száanokkal azonosított szelvényeken vékony hullámos vonallal 
határoltuk el a szeizmikus fáciesegységeket (üledékfelhalmozódási egységeket). 
A szeizmikus szelvénykép torzítatlan visszaadására törekedve a tektonikus és 
üledékes struktúraelemek feltűnőbb megjelölésétől eltekintettünk. A diszkordan
cia felületekre rálapolódó reflexió végződések közül néhányat nyíllal jelöltünk 
meg. Az egyes szeizmikus fácieseket az A B C  nagybetűivel azonosítottuk. 
A szelvények nyomvonalát az l . ,—2.,—3. ábrán bemutatott térképvázlatokra 
bejelöltük.

Az É -D -i csapásirányú őrségi mélyzónát dőlésirányban szeli keresztül az 
1. sz. szelvény (4. ábra). A szelvény jobb oldalán, a nagylengyeli terület felé 
antitetikus vetőkkel tagolva emelkedik a neogén aljzat. A szelvény közepén 
húzódó vető két oldalán különböző reflexiós képpel jelentkeznek a mezozoós és 
miocén képződmények. A vető két oldalán a reflexiós képben jelentkező különb
ségek csupán a pannon feküig mutathatók ki. A szelvény közepére eső (cseszt- 
regi) fúrás vastag háromosztatú (helvét, törtön, szarmata) miocén alatt kréta
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képződményeket is feltárt, majd triászban állt le. Á miocén emeletek mélyfú
rásban megvont határai nem esnek pontosan egybe a miocén szeizmikus fácies- 
egységeket elválasztó diszkordancia felületekkel. A pannon összlet háromosztatú 
(D, E , F). Mindhárom szekvencia reflexiós képe hasonlít a tiszántúli mélydep
ressziókban leírt (D, E , F  betűkkel azonosított) szeizmikus fáciesekére (Kés- 
márhy I. — Pogácsás Gy.—Szanyi B. 1982.).

5. ábra. 2. számú szeizmikus szelvény (24X*es fedés migrált változat Dávid Gyula és Nagy Zol
tánná értelmezésének felhasználásával). A szelvény jól mutatja az árkot kitöltő eocén és kréta 

képződmények neogéntől eltérő struktúráját.
Jelmagyarázat: Tr triász, К kréta, E eocén, M miocén, Pa pannon képződmények.

Puc. 5. Динамическое преобразование профлия 24-х кратного перекрытия (Интерпретация 
Дюлы Давида и Надь Золтанне) Профлль ярко демонстрирует отличающуюся от неогена 

структуру заполняющих внудину отложений эоцена и мела.
Условные обозначения: Отложения Т- триаса, К- мела, Е- эоцена, М-миоцена, Р- наппона

Fig. 5. Seismic line No.2 (24-fold coverage, migrated section.) (Interpretation after Dávid Gyula 
and Nagy Zoltánná). The profiles shows very well that seismic structure of trench-filling Eocene 

and Cretaceous layers is quit different from that of the Neogene.
Legend: Tr —Triassic, К — Cretaceous, E —Eocene, M —Miocene, P — Pannonian

A szelvényből az „idősebb pannon” szeizmikus fáciesek hiányoznak. A me- 
zozoós (triász) képződmények belsejéből származó tektonikus eredetű reflek
táló felületek nagy valószínűséggel a neogén üledékfelhalmozódás megindulása 
előtt alakultak ki. A miocén és pannon összlet nyugodt településű, kompressziós 
hatásoktól mentes. A miocén összletben húzódó diszkordancia felületek, vala
mint az eltérő struktúrájú pannon szeizmikus fáciesek, a süllyedés és feltöltődés 
ciklikus voltára utalnak. A szelvény közepén húzódó (extenziós-normál) vető 
mentén lezajló mozgások a felső miocénben befejeződtek.

A 2. sz. szelvény (5. ábra) közel dőlésirányban metszi a Pusztamagvaródi 
gerinc és a Nagylengyeli terület között húzódó K —Ny-i csapásirányú Zalatár- 
noki mélyzónát. A törésekkel határolt depressziót kitöltő vastag eocén és felső 
kréta üledéksor kétosztatú (E, K). Feltehető, hogy a gyenge kontinuitású, 
kis amplitúdójú reflexiókkal jelentkező E összlet az eocénen kívül a felső kréta

186



ínocerámuszos-globotruncanás márgát is magába foglalja. A szelvény jobb olda
lán a triász felszíne a rátelepülő kréta összlet alatt nehezen mutatható ki. A ki
emelt helyzetű kréta összlet reflexiós képe hasonló a mélyzónát kitöltő krétáé
hoz. A Zalatárnoki mélyzónát harántoló vetők felett is nyugodt településű 
miocén összletet a szelvény teljes hosszában nagy amplitúdójú erős kontinuitású, 
az aljzat felszínével párhuzamosan futó reflexiók képviselik. Mind a miocénhez, 
mind a szeizmikusán kétosztatú pannonhoz tartozó reflexiós szintek behajlanak 
az eocénnel kitöltött mélyzóna felett. A behajlás feltehetően a mélyzónát kitöltő 
laza összlet kompaktálódása sorá,n ment végbe. A mélyzónát kitöltő eocén (E) 
és kréta (K ) összlet tektonikai helyzete és tektonizáltsága hasonló, összhangban 
Dubay L. az eocén konkordáns településére vonatkozó megállapításaival.

A 3. sz. szelvény dőlésirányban harántolja a Pátró — Iharosberényi magas
vonulat előterében húzódó Gvékén}^es — Inkei tektonikus süllyedőket, és a 
Kutas — Somogyudvarhelv közti ívelt gerincet (6. ábra). A kiemelt iharosberényi 
szerkezetre közepes vastagságú miocén összlet települ. A szelvény közepén hú
zódó Gyékényes — Inkei árkos süllyedést határoló vetők pontos helye, a vetők 
menti mozgások mértéke és jellege nem állapítható meg egyértelműen. Az árkot 
kitöltő miocén összlet több üledékfelhalmozódási egységet foglal magába. Az 
egyes szeizmikus fáciesek (M \ M ”, M ’”) tektonizáltsága erősen különbözik. 
A legfelső fácies primer üledékes struktúrája sokkal jobban megőrződött, mint 
az alatta levőké. Az árok bal oldalát alkotó kutasi gerincre települő miocén

6. ábra. 3. sz. szeizmikus szelvény (24X-es fedés). A tektonikus eredetű, árkot kitöltő miocén összlet
több részre tagolható.

Puc. 6. Сейсмический профиль 24-х кратного перекрытия. Заполняющие грабен отложе
ния миоцена имеют тектоническое происхождение и разделимы на несколько частей

Fig. 6. Seismic line No. 3. (24 —fold coverage). The profile shows that the Miocene sequence filling 
up the tectonic trench can be separated into several parts

összlet vastagsága és települési viszonyai szeizmikusán alig vizsgálhatók. A 3. 
ábrán bemutatott térképen ezt a struktúratípust 6-al jelöltük. Ez jellemző a 
Nagykanizsai mélyzóna alját kitöltő miocénre. A szelvény bal oldalán dél felé 
növekvő vastagságú, a pannon összlettől jól elkülöníthető miocén struktúrák 
jelennek meg (A). A pannon rétegek ezekre határozott eróziós diszkordanciával
4 * 187



települnek. A szelvény bal oldalán a nagyatádi depresszióban a pannon nagy
számú szeizmikus fáciesre oszlik (B ,C .D , E, F). Jellegzetes szeizmikus képpel 
jelentkezik a D fácies. A miocén összlet Iharosberénv felé emelkedő oldalán az 
,,idősebb” pannon fáciesek fokozatosan kiékelődnek. A szerkezeti árok déli pe
reme felett a pannon szeizmikus szintek lefutása hűen követi a miocén felszín 
görbületeit. Ez a kép igen fiatal (felső pannon?) vertikális mozgásokat valószínű- 
sít. Az árok felett a pannon összletben megjelenő diszlokációs zóna kijelöli a 
különböző mértékben mozgó (billenő) tömbök határát. E zóna mentén a szeiz
mikus kép alapján horizontális elmozdulásokra is számítani lehet.

A 4. sz. szelvény dőlésirányban került bemérésre a Nagykanizsai mélyzónán 
keresztül (7 . áb ra ). A szelvény közepén a pannon reflexiós horizontok jellegze
tes szimmetrikus behajlása a depresszió centrumának igen fiatal besüllyedését 
jelzi. A leggyorsabban süllyedő centrumot több szeizmikus fáciesbe sorolható 
(А, B, G, D, E, F) pannon sorozat tölti ki. Szembetűnően eltérnek az árok bel
sejében és az árok szárnyai felett lerakódó üledékeket reprezentáló reflexiós kon-

7. ábra. 4. számú szeizmikus szelvény (24x-es fedés). A szelvényen jól látszik a pannon képződmé
nyek diszkordáns települése és a miocéntől eltérő reflexiós struktúrája. A pannon reflexiós szintek 
szimmetrikus behajlása a depresszió centrumának fiatal (felső pannon-quarter) besüllyedésére utal. 
Jelmagyarázat: 2, 3, 4, 6 miocén struktúra típusok, A, B, C, D, E. F pannon szeizmikus fáciesek. 

M’, M”, M’” árokkitöltő miocén fáciesek.

Pnc. 7. Сейсмический профиль 24-х кратного перекрытия. На профиле хорошо отмечается 
дискорданция паннонских отложений и отличная от миоцена структура отражений. Сим
метричное прогибание отражающих горизонтов указывает на молодое погружение центра

депрессии.
Условные обозначения: 1, 2, 3, 4, б типы структуры миоцена, А, В, С, Д, Е, F сейсмофации

паннона

Fig. 7. Seismic line No. 4. (24-fold coverage). The seismic structure of the disconformly deposited 
Pannonian features is different from that of the Miocene sequences. Symmetrically bending in seis
mic horizons refers to the subsidence of the central part of the Nagykanizsa depression during the

Upper Pannonian and Quaternary.
Symbols: 1; 2; 3; 4; 6; Miocene structure types. А; В; C; D; E; F; Pannonian seismic facies
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8. ábra. 5. számú szeizmikus szelvény (24X-es fedés) migrált változat. Jól látszik a kiemelt blok
kokat formáló neogén aljzat és az árokkitöltő miocén Összlet kompressziós, gyűrt struktúrája.

Рас. 8. Динамическое преобразование сейсмического профлия 24-х кратного перекрытия. 
Хорошо видна смятая давлением структура заполняющих грабен отложений мноцена

Fig. 8. Sismic line No. 5. (24-fold coverage, migrated version). The basement of the two elevated 
blocks is highly broken up and Miocene sediments between then (M*, M”, M”\  MlV.) are strongly 

tilted and folded due to compression forces

figurációk. A depresszió centralis részére gyenge folyamatosságu és kis amplitú
dójú reflexiók a jellemzők. Ez — a Kelet-Magyarország-i depressziókhoz ha
sonlóan — a szárnyak felett nyugodt, a centrális részeken erősebben átmozgatott 
környezetben történő üledékfelhalmozódásra utal. A nagykanizsai pannon 
mélyzónától délre húzódó miocén árkot kitöltő összlet (a 3-as szelvényhez ha
sonlóan) több, eltérő mértékben tektonizált üledékfelhalmozódási egységre 
oszlik. A Nagykanizsai depresszió pannon rétegsora diszkordánsan települ az 
idősebb (miocén) képződményekre. E szelvényből a pannon aljzatát alkotó kép
ződmények települési és szerkezeti viszonyaira vonatkozóan alig kaptunk in
formáció, (3. ábra 6-ossal jelölt struktúra-típusa). A szelvény jobb oldalán a 
pannon aljzat fokozatosan emelkedik a sávoly i gerinc irányába. A sáv oly i gerinc 
előterében középmély helyzetben lemélyített csákányi fúrások közel 1000 méter 
vastag, uralkodóan vulkáni kifejlődésű miocént tártak fel, de a miocén fektit nem 
értek el.

A Kadarkúti mélyzónát dőlésirányban metsző 5. sz. szelvény a 8. ábrán kerül 
bemutatásra. A miocén képződményekkel (M \ M ”, J / ’”, M1̂ .) kitöltött árok 
két oldalát kiemelt helyzetű kristályos képződmények alkotják. Az árkot ki
töltő miocén összlet előbb kompressziósan meggy űredött, majd extenziós vetők 
mentén blokkokra darabolódott. Mindkét mozgástípus még a miocénben befeje
ződött. Erre utal a kiemelt kristályos aljzatra és az árokkitöltő gyűrt összletre 
diszkordánsan települő felső miocén nyugodt rétegződése. A pannon összlet 
kezdőtagja az alföldi eltérő dőlésű összletre jellemző szeizmikus képpel (D fácies) 
jelentkezik.

A (Dráva medence északi szárnya felett került bemérésre a 6. és 7. számú 
szelvény (9. és 10. ábra). Ebben a körzetben a pannon összlet igen vékony (a 
szeizmikus felbontóképességnél is kisebb) miocén közbeiktatódásával, (illetve 
közvetlenül) idős paleozoós képződményekre települ. Kissé vastagabb, primer 
üledékes struktúrával jelentkező miocént csupán a 6. sz. szelvény, országhatár
hoz közel eső szélén tártak fel a felsőszent márt on i mélyfúrásban. A neogén aljzat 
belsejéből számos, tektonikus határfelületek jelenlétére utaló beérkezést kap
tunk. Ezek jó észlelhet őségé valószínűleg a vastag miocén összlet hiányával is
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9. ábra. 6. számú szeizmikus szelvény (24X-es fedés). A szelvény jobb oldalán jellegzetes éxtenziós 
vetők láthatók. A Dráva medence centrumában és a szárnyain lerakódó alsópannon összlet szeiz

mikus képe különböző (C C’ ).
Jelmagyarázat: A, C, C\ D, E, F pannon szeizmikus fáciesek.

Puc. 9. Сейсмический профиль 24-х кратного перекрытия по падению. На правой стороне 
профиля видны характерные экстенсивные сбросы. Сейсмическая картина различна для 
отложений толщи нижнего паннона в центре Дравской впадины и на её крыльях. (С, С’) 

Условные обозначения: А, С, С’, Д, Е, F сейсмофации в панноне

Fig. 9. Seismic line No. 6 (24-fold coverage). Characteristic extension and normal faults can be seen 
at the right-hand side of the seismic section. The seismic representation of sediments deposited in 

the central part of Drava Tranch (C) and on it* s flanks (C’) shows different features.
Symbols: A ; В ; C’; D ; E ; F Pannonian seismic facies

összefügg. A dőlésirányú szelvényen (9. ábra) az idősebb pannon reflexiós hori
zontok aljzattal párhuzamos helyzete akárcsak a nagykanizsai árok esetében, az 
üledékgyűjtő centrumának fiatal besüllyedésére és a szárnyak ezzel párhuzamos 
behajlására utal. A 6. számú szelvény jobb oldalán bejelölt syntetikus normál 
vetők valószínűleg az aljzat kibillenésével egyidősek. A szelvény közepén a sze
izmikus fáciesek követhetősége megszakad. E zavarzóna tektonikus eredetét az 
is bizonyítja, hogy alatta válnak szét a különböző medencealjzati tektonikus 
struktúrák. Az aljzatban megjelölt tektonikus határfelület (vetőzóna?) dőlés- 
szöge feltűnően alacsony. A Dráva-árok centrális részét kitöltő pannon összlet 
szeizmikus képére (G) viszonylag kis amplitúdójú, gyenge kontinuitású reflexiók 
jellemzők, (hasonlóan a nagykanizsai mélyzóna centrumához). A D, E, és F 
fáciesek reflexiós struktúrája (és minden bizonnyal felhalmozódási körülmé
nyei is) megegyezik a Kelet-Magyarországi pannon mély depressziók fácieseiével 
[7]. A hasonlóság a két egymást metsző (dőlés- és csapásirányú) szelvény fácies- 
képére is jellemző. Érdekes megfigyelni a 7. sz. szelvényen (10. ábra) jelentkező 
,,fácies migrációt”. E szeizmikus fácieseket az üledékföldtanban a fácies össze- 
fogazódások jelölésére használt cikk-cakk vonalakkal különítettük el. A ,,fá
cies migrációt” feltehetően az okozta, hogy a mélyebb területeken tovább egzisz
táltak a korábbi fáciesek, a korábbi üledékfelhalmozódási viszonyok. A laterális 
fáciesváltozások CH-földtani jelentősége miatt e kérdés további vizsgálatokat 
érdemel.
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10. ábra. 7. számú szeizmikus szelvény (24X-es fedés). Megfigyelhető a pannon szeizmikus fáciesek 
(C, D, E, F) „migrációja”. A mélyebb területeken tovább egzisztál a korábbi fácies (a korábbi üle-

dékfelhalmozódási környezet).

Puc. 10. Сейсмический профиль 24-х кратного перекрытия. Видна «миграция» паннонских 
сеййсмодаци(С, Д, Е, F). На более глубоких участках продолжительнее более ранняя фа

ция (условия более раннего осадконакопления)

Fig. 10. Seismic line No. 7 (24-fold coverage). The profile shows the migration of Pannonian seismic 
facies (C, D, E, F). Facies depositional environments were surveing longer on areas where the base

ment is deeper (Right-hand side of the section)

A Dráva-medence és a Győri-árok hasonló pannon kori szerkezetala
kulásának igazolására mutatjuk be a 11. ábrán látható vibroszeiz jelgerjesztés
sel bemért szelvényt. A szelvény dőlésirányban metszi a Kisalföld Közép- 
hegység felé emelkedő szárnyát. Az aljzatban látható reflexiós beérkezések való
színűleg a középhegységi szinklinális alól származnak. A neogénaljzat felszínére 
az aljzattal tökéletesen párhuzamos reflexiókkal jelentkező szeizmikus fácies te
lepül (M).  Erre határozott eróziós diszkordanciával települ a pannon (B és 
C fácies). Dőlésirányban felfelé az M  fácies felszínén mindkettő kiékelődik. A D 
fácieshez tartozó („eltérő dőlésű”) reflexiók dőlésiránya megegyezik az aljzat 
dőlésirányával. Létükre csupán a környezetüknél kisebb dőlésszögük hívja fel 
a figyelmet. A terület süllyedése (és feltehetően feltöltődése) több lépésben 
(ciklikusan) ment végbe. A pannon reflexiók meredek dőlése az üledékgyűjtő 
centrumának fiatal besüllyedését és a depresszió szárnyának centrum felé tör
ténő billenősét bizonyítja.

A reflexiós szelvények szeizmikus struktúráinak elemzése alapján megállapítható:
1. A középső miocénben a különböző medencealjzati pászták érintkezési 

zónáinak homlokterében besüllyedő depressziókban és tektonikus árkokban 
vastag, törmelékes kifejlődésű összlet hamozódott fel. Az árkok és depressziók 
kialakulása és feltöltődése kompressziós és extenziós fázisokból tevődött össze. 
Az extenziós időszakokban egyes zónákban erőteljes vulkáni működés folyt.

2. A szávai (és/vagy stájer) időszakban a depressziókban felhalmozódó mio
cén üledékek tektonikusán deformálódtak, kompressziós hatásokra meggyűrőd- 
tek. A gyűrődések a Lovászitól Kadarkútig terjedő sávban mélyfúrási, vagy szeiz
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mikus adatok alapján szinte mindenütt kimutathatók. Az idősebb miocén üle- 
dékfelhclmozódási egységeket ezeken a területeken nehéz azonosítani és egymás
tól elkülöníteni.

3. A gyűrt, deformált miocén sorozatra (8. ábra), illetve a kompressziós zó
nákon kívül a nyugodt településű középső miocénre (4. ábra), másutt közvet
lenül a medencealjzatra (Dráva-medence) — azt egyenlőtlen vastagsági! lepel
ként borítva — felső pannon sorozat települ. Ez a lepel a pannon-quarter süllye
dő mozgások során a medencealjzati blokkok mozgását követte. A felső miocén- 
pannon sorozat és az idősebb képződmények között határozott diszkonformitás 
észlelhető. A diszkonformitás egyes területeken eróziós diszkordanciára (4. ábra), 
másutt az idősebb és fiatalabb képződmények eltérő tektonizáltságára vezet
hető vissza. (7. és 8. ábra).

(Megjegyezzük, szeizmikusán ebben a mélységtartományban csupán a leg
alább egymillió évnyi hiátusok és a kifejezetten markáns eróziós időszakok 
azonosíthatók megbízhatóan.)

4. A pannon képződmények általában nyugodt, szintes településűek. Ki
vételt képeznek a gyűrt miocén szerkezetek felett (pl. Lovászi, Budafa) kialakult 
települt pannon boltozatok. A fiatal (felső) pannon süllyedékekre jellegzetes, 
szimmetrikusan behajló reflexiós horizontok jellemzők, (Kanizsai depresszió, 
Dráva-medence és a Győri mélyzóna). Ezeken a területeken az alsópannont kö
vetően a további üledékfelhalmozódással szingenetikus süllyedés folyt. A süly- 
lyedés a medencék centrumában volt a leggyorsabb, a lehajló szárnyakra rakódó 
pannon rétegek lefelé egyre nagyobb szöggel eredeti helyzetükből kibillentek.

11. ábra. A Kisalföld keleti részén 24x-es fedéssel bemért szeizmikus szelvény. A pannon összlet 
reflexiós struktúrája a Kisalföld (a Dráva-medencéhez és a Nagykanizsai-árokhoz hasonló) exten- 

ziós jellegű süllyedésére és ciklikus felt ölt ődésére utal.

Puc. 11. Сейсмический профиль 24-х кратного перекрытия с восточной части Кишалфёлда. 
Структура отражений панионских отложений показывает похожее погружение экстенсив
ного характера и циклическое заполнение Дравской впадины и Надьканижайского грабена
Fig. 11. Seismic line No. 8. Eastern part of the Little Hungarian Plain. The reflection pattern of 
Pannonian layers refers to the extensional subsidence and cyclical filling up of the area. (Similar 

the Drava trench and Nagykanizsa depression)
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5. A felsorolt medencéket kitöltő üledékösszlet regionális struktúrája erősen 
eltérő a tiszántúli mélyzónáktól (pl. Makói-árok). Ott a depressziókat kitöltő, kö
zel vízszintesen rétegzett alsó pannon üledékcsoportok a depressziók aljzatának 
emelkedő szárnyain ékelődnek ki. A fiatal pannon depressziókat kitöltő üledék
összlet települési viszonyainak tanulmányozása a CH-migrációra és csapdázó- 
dásra nézve is fontos információkat szolgáltat.

6. A pannont reprezentáló szeizmikus fáciesek nemcsak az üledékfelt ölt ődés 
általános menetét tükrözik, hanem lehetővé teszik az üledékfelhalmozódási kö
rülmények időbeli és térbeli változását jelző heteropikus fáciesek elkülönítését 
is. A pannon üledéksornak az alföldi mélydepressziók területén szeizmikus sztra- 
tigráfiai mószerekkel is igazolt szakaszossága (transzgressziós, transzgressziós 
feltöltődéses, regressziós és fluvió-lakusztrikus) a Zalai és Dráva-medencében is 
megfigyelhető.

A bemutatott szelvényeken elkülönített szeizmikus fácieseket a tiszántúli 
depressziókban kimutatott — hasonló feltöltődési fázist képviselő — szeizmikus 
fáciesekkel megegyező módon azonosítottuk.

Szerzők köszönetüket fejezik ki a Geofizikai Kutató Vállalat vezetőinek 
a dolgozat elkészítéséhez és megjelentetéséhez nyújtott támogatásért.
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