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A derecskéi medence neogén tektonikája 
szeizmikus szelvények alapján

S A M U  L A J O S *

A  derecskéi medence 6000 m-es mélységet meghaladó süllyedek Debrecentől délre. A  területén mért 
szeizmikus szelvények értelmezése, korrelálása és mélyfúrási adatokkal történő egyeztetése lehetővé teszi 
a mély zóna szerkezetének megismerését és feltérképezését. Az eredmények alapján egyéb geofizikai adatok 
segítségével megkísérelhető a süllyedőket létrehozó tektonikai, geodinamikai folyamatok rekonstruálása. 
Eszerint a központi depresszió transzkurrens vetők közötti extenzióval létrejött ún. széthúzásos (pull- 
apart)  medence. A  közvetlen környezetében történő süllyedés ennek az extenziónak következménye; izosz- 
tatikue és geotermikus eredetű. Az eredmények összhangban állnak a Pannon-medence kialakulásának 
általános lemeztektonikai modelljével.

Бассейн Деречке является относительно узкой, вытянутой отрицательной структурой 
в восточной Венгрии, глубиной 6000 м.

Обработка и корркеляция сейсмических разрезов этой территориии а также их со
поставление с данными глубокого бурения дает возможность распознавать и картировать 
глубинную структуру территории. На основе достигнутых результатов, становится воз
можным реконструирование тектонических и геодинамических процессов, вследствии кото
рых образовался бассейн. Таким образом, можно предполагать, что между центральными 
депрессионными главными (поперечными) разломами земная кора раздвигается в среднем 
и позднем миоцене, образуя трастенсионный бассейн. В такой обстановке погружение яв
ляется следствием растяжения ( экстенсия) или, отчасти, причин геотермического про
исхождения.

Выводы данной статьи соответствуют модели общей тектоники плит образования 
Паннонского бассейна.

The Derecske-depression is a rather narrow, elongated basin in Eastern Hungary with a depth of 
more than 6 km.

Interpretation and correlation of seismic time-sections and borehole data enable to trace and map 
the structural features and to reconstruct the tectonic and geodynamic processes controlling the development 
of the depression. It is suggested that the Derecske-depression is a pull-apart basin, which was the result 
of a middle to late Miocene crustal extension between major strike-slip faults.

The conclusion of this study is in accordance with the general model put forward to explain the 
formation o f the Pannonian basin in terms o f plate tectonics.

Bevezetés

A medencefejlődés folyamatainak megértésében, okainak felderítésében nagy 
szerepe van a lemeztektonikának. Ahogy egyre közhasználatúbbá válik, úgy ke
rül fokozatosan előtérbe az a tulajdonsága, hogy nemcsak globális méretű hori
zontális lemezmozgások, hanem viszonylag kisebb régiók és vertikális mozgások 
esetén is képes a jelenségek magyarázatára. Ezt kívánja ez a tanulmány is pél
dázni.

A z extenziós tektonika alapjai

Egy terület tektonikai folyamatainak rekonstruálását elsősorban a vetődések 
vizsgálatával kísérelhetjük meg. A kontinentális medencék egy csoportjának ki-
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alakulását az általánosan elfogadott lemeztektonikai modell alapján a kéreg ki- 
vékonyodásával és extenziós jellegű feldarabolódásával magyarázhatjuk. Ebbe a 
csoportba tartozik a Pannon-medence is ( Sclater et ál. 1980, Horváth és Royden, 
1981).

Ezeken a területeken dominálnak a tér tágulással kapcsolatos tektonikai 
szerkezetek. Ilyen körülmények között a tenziós feszültségek hatására kialakuló 
normál vetők megjelenése várható. Extenziós területeken gyakran ennél bonyo
lultabb, komplexebb kép tapasztalható. Hosszan követhető haránt-, más néven 
transzkurrens vetők is előfordulnak, és ezekhez kapcsolódnak az extenziós for
mák, gyakran lokális kompressziós szekezetekkel együtt. így egy területen több, 
ellentétes hatásra utaló vetőtípus is megtalálható. Ennek okait az alábbiak vilá
gítják meg.

A harántvetőknek két csoportja különíthető el a rélatív mozgásirány alap
ján. Ha a két mozgó lemez egyikén álló megfigyelő jobbra látja elmozdulni a 
másik blokkot, jobbos, dextrális vetőről beszélünk. Ellenkező esetben balos, 
szinisztrális harántvetőről van szó. A bemutatott magyarázó ábrák jobbos vetőre 
vonatkoznak. Balos vetőre természetesen hasonló megállapítások igazak, csak 
értelemszerűen tükrözve a vető vonalára.

Ideális esetben a vető nyomvonala egyenes ( l . a  ábra). Ez a mozgás önma
gában még nem magyarázza a tapasztalt extenziós és kompressziós jelenségeket, 
hiszen az egyenes sík mentén történő elmozdulás során nem jön létre számottevő 
deformáció a vető két oldalán. A vetődések azonban a legritkább esetben történ
nek egyenes vonal mentén.

A vető nyomvonalának geometriája és a mozgásirányok viszonya alapján a 
deformációnak különböző esetei lehetségesek ( Crotvell, 1974). A nyomvonal haj
lata esetén egy kompressziós (K) és egy extenziós (E) zóna alakul ki ( l . b  ábra), 
attól függően, hogy a szomszédos kőzettömbök közelednek, vagy távolodnak egy
mástól. Az előbbi esetben gyűrődések, kiemelkedés, erőteljes hajlat esetén felto
lódás, az utóbbi esetben megnyúlás és süllyedés történik. A formák kifejlettsége 
a hajlat mértékétől és az elmozdulás nagyságától függ. Hasonló eredménnyel jár 
a vetők összefutása, konvergenciája (1. c ábra), illetve szétválása, divergenciája 
(1. d ábra).

A tényleges diszkontinuitás, azaz a vető vonalának megszakadása és áthe
lyeződése nyomán kialakuló deformációk láthatók az 1. e és 1. /  ábrákon. Az előző 
jelenségekhez hasonló, de erőteljesebb szerkezetek alakulnak ki. Jelen esetben 
külön figyelmet érdemel az l . f  ábrán látható deformáció, amely rámutat a transz- 
kurrens vetőknek a medencefejlődés során játszott fontos szerepére. A vetőpár 
között kialakuló tértágulás következtében normál vetők révén süllyedés zajlik le. 
Az így keletkezett süllyedéket széthúzásos, vagy ismert angol nevén ,, pull - apart'’ 
medencének nevezzük. Használatos még a transztenziós medence elnevezés is, 
utalva a kialakulásra, hiszen írawszkurrens vetőhöz kapcsolódó tenziós eredetű 
medencére vonatkozik.

A tapasztalat szerint igen gyakori típus a széthúzásos medence. Méretük igen 
széles skálán mozog, néhány méteres és több száz kilométer kiterjedésű példát 
egyaránt találtak (Aydm és Nur, 1982). Az ábrázolt keletkezési mechanizmus 
természetesen erősen egyszerűsített, ennek ellenére alkalmas az alapvető jellem
zők magyarázatára.

A süllyedést kísérő üledékképződés a különböző korú kőzetek jellegzetes el
rendeződését hozza létre. A medence belseje felé egyre fiatalabb üledékek talál
hatók, a peremvidéken még jelenlevő idősebb üledék többnyire teljesen eltűnik a
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1. ábra. Harántvető mentén kialakuló deformációk.
a: egyenes vetősík, b: enyhén hajló nyomvonal, c: vetők konvergenciája, d: vetők divergenciája, 

e é s / :  tényleges diszkontinuitás. (Crowell, 1974 nyomán).

Puc. 7.: Деформации, образовавшиеся вдоль поперечных разломов. 
а: прямая линия разлома; Ь: слабо согнутая линия нарушения; с: конвергенция разломов; 

d: дивергенция разломов; e,f: разрыв пород 
(по Кроуеллу, 1974).

Fig. 1. Deformations along strike-slip faults.
a: straight fault trace, b: slight curvature, c: convergent faults, d; divergent faults, e an d /: discon

tinuity o f the fault plane. (Crowell, 1974).

középső régiókban. Az extenzió, azaz a kéregnyúlás és vékonyodás fokozódásával 
a medence közepe táján létrejövő törések mentén vulkáni lávák és intrúziók is 
megjelennek.

Egy idealizált transztenziós medence belsejében előforduló szerkezeti alak
zatokat mutatja a 2. ábra. Egyetlen valódi medencében természetesen csak a 
legritkább esetben jelenhet meg valamennyi.

Az eddigiekben leírt egyszerű keletkezési mechanizmus azt jelenti, hogy egy 
bizonyos, korábbi tektonikai folyamat kialakítja a kezdeti geometriát, (medence
szélességet), és a medencefejlődés során már csak a tértágulás mértéke nő válto
zatlan helyzetű fő vetők között. Eszerint lényegében változatlan medenceszéles
ség mellett a hossz időben folyamatosan nő.

Ezzel szemben Aydin és Nur tanulmányukban (1982) azt közük, hogy az 
általuk megvizsgált, nagyszámú széthúzásos medencére a hossz és a szélesség 
aránya közel azonos, és kb. hárommal egyenlő. Mivel a medencék nagysága széles 
határok között mozgott, ez csak úgy lehetséges, hogy a fejlődés során folyamatos
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szélesedés is történik. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem beszélhetünk külön a 
medenceszélességet kialakító, és egy másik, ettől független, a vető menti mozgás
ban szerepet játszó folyamatró], csakis egy egységes jelenségről.

Puc. 2. Структурные элементы, образовавшиеся в идеализированном бассейне растяжения 
7: прямой край бассейна; 2: вулканический фундамент; 3: комплексный угол; 4: наклонно 
смещающиеся разломы; 5: неправильные складки на краю бассейна в условиях конвер
генции направо сдвинутых разломов; 6: пасмы направо сдвинутых поперечных разломов; 
7: брекчии, быстрое фациальное изменение по направлению к бассейну; 8: скользящие 
блоки; 9: небольшие подвижные блоки; 10: остатки периферийных пород между вулкани
ческими породами; 77: самые древние осадки бассейна; 12: зона комплексного сечения; 
13: комплексные несогласия и наслоения; 14: вытянутая и обмеленная подошва бассейна 
на периферии; 15: неправильные согласные сбросы; 16: неправильная периферия бассейна; 
77: направо сдвинутый главный разлом продолжается в северо-западном направлении; 18: 
направо сдвинутый главный разлом продолжается в юго-восточном направлении, (по

Кроуеллу, 1974)
Fig. 2. Structural elements within an idealized pull-apart basin.

Explanation: 1: straight basin margin, 2: volcanic floor, 3: complex corner, 4: oblique-slip faults, 
5: irregular margin-folds result of convergence between boundary right-slip faults, 6: braided right- 
slip zone, 7: talus breccias and rapid facies changes basinward, 8: slide blocks, 9: small thrust plates, 
10: remnants of marginal rocks within volcanics, 11: oldest intact basin fill, 12: complex intersec
tion, 13: complex unconformities and overlaps, 14: stretched and attenuated marginal floor, 15: irre
gular normal faults, 16: irregular basin margin, 17: right-slip fault continues on to NW, 18; right- 

slip fault continues to SE. (after Crowell, 1974).
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Az eredménnyel összhangban egy egyszerűbb (3. a ábra) és egy bonyolul
tabb (3. b ábra) modellt alakítottak ki. Az elsőre a szomszédos apró medencék 
összeolvadása, és így összefüggő nagyobb süllyedők kialakulása jellemző. A má
sodik modellnél a véletlenszerű egybeolvadás és a vetők kölcsönhatásai, diver
genciája és konvergenciája komplexebb szerkezetet hoz létre, ahol kiemelkedé
sek és medencék egyaránt kialakulnak.

'-у.'! Kiemelkedés

Geo 85 j  11-3
3. ábra. Széthúzásos medence kialakulásának 

a: egyszerűbb, b: bonyolultabb modellje. (Aydin és Nur, 1982).
Рис. 3. Модели образования бассейна растяжения а) простая; в) сложная. (Аидин и Нур, 

, 1982)
Fig. 3. Two models of pull-apart basin development. 

a: simple, b: more complicated. (Aydin and Nur, 1982).

Meg kell még jegyezni, hogy szeizmikus szelvényen a harántvető felismerésé
hez az egyik legfontosabb segítség a vető feletti üledékes összletben a rétegek el- 
nyíródása következtében kialakuló jellegzetes un. „virágszerkezet” (4. ábra).

A  vetődés és a feszültségtér kapcsolata

Kimutatható, hogy egy kőzettest belsejében uralkodó feszültségviszonyok 
egyértelműen jellemezhetők a főfeszültség-vektorokkal (Budó, 1964, p. 255). 
A három főfeszültség jelölése és nagyságbeli kapcsolatuk: S ^ S ^ S ^ .  Mivel a le-186



4. ábra. A medencealj azatbeli haránt vető felett a fedő üledékekben kialakuló „virágszerkezet” 
Jelmagyarázat: a: medencealjazat, v : harántvető, 1 : kezdeti fázis, 2 : előrehaladottabb állapot

(Goudswaard, 1982 nyomán).

Puc. 4. «Цветочная» структура в осадочных отложениях над поперечным разломом фунда
мента. Условные обозначения:

а): фундамент; в: поперечный разлом; 1: начальная фаза; 2: поздняя фаза, (по Г о у д у -

ейрду, 1982)
Fig. 4. Basement strike-slip fault causing “flowerstructure” in the sedimentary overburden.

1 : initial phase, 2 : advanced state, a: basement, v : strike-slip fault, (after Goudswaard, 1982).

vegő nyírófeszültséget nem képes átvenni, a felszínen és felszínközeiben az egyik 
főfeszültség elvileg mindig függőleges.

A kialakuló vetők jellege, és az őket létrehozó feszültségtér között egyértel
mű kapcsolat van (5. ábra). Mivel az a feltevés, hogy az egyik főfeszültség függő
leges, nem teljesül mindig pontosan, a valóságban megfigyelhető vetőket csak 
domináns mozgásirányukat figyelembevéve sorolhatjuk valamelyik csoportba. 
A fenti kapcsolatot a vetődés előtt már meglevő, ún. gyengeségi zónák (pl. ko
rábbi vetősík, litoklázisok, litológiai határ stb.) módosíthatják, és a feszültség
térnek vetőanalízissel történő rekonstrukcióját lényegesen megnehezíthetik.

Az Amerikai Egyesült Államokban végzett vizsgálatok alapján állítható, 
hogy a litoszférában uralkodó feszültségviszonyok nagyság és orientáció szerint 
nagyobb területen közel állandóak ( Solomon et ál. 1980, Zoback és ZobacJc, 1980). 
Ezeket a területeket feszültség-provinciának nevezzük. Nagyságuk 100 — 2000 
km között változik, Tektonikailag aktív régiókban kisebbek, a feszültségvekto- 
rok orientációja gyorsabban változik, mint konszolidált területeken. Az egyes 
provinciák nagysága lényegesen nagyobb, mint az őket elválasztó átmeneti zó
náké, amely egyetlen esetben sem haladta meg a 75 km-t.

A pontszerű, vagy kisebb területen történt feszültségmeghatározás jelentő
sége ezek után érthető. Néhány közeli helyen meghatározott feszültségtér na
gyobb régiókra érvényes. Hazánkban, a Kpzponti Bányászati Fejlesztő Intézet
ben is folynak ezt a jelenséget hasznosító, azin-situ feszültség-meghatározásra 
irányuló kísérletek (Busza László, személyes közlés).
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5. ábra. A feszültségtér főfeszültségei és a kialakuló vetődés geometriai kapcsolata.

Рас. 5. Геометрическая связь между главными напряжениями поля и возникающим раз
ломом.

/.•согласный разлом; 2: поперечный разлом; 3: несогласный разлом.
Fig. 5. Relation between direction of principal stresses and the consequent fault geometry.

1 : normal fault, 2: strike-slip fault, 3 : reverse fault.
A derecskéi medence vizsgálata

A tektonikai vizsgálat a Debrecentől délre fekvő, a keleti országhatár és a 
Sebes-Kőrös által határolt kb. 1500 km2-es területen történt. Ez a szűkebb érte
lemben vett derecskéi mély zóna jelentékeny szakaszát és annak közvetlen kör
nyezetét fedi le (6. ábra, az aljzat mélység-értékek Kilény i és Rumpler, 1985 
adatainak felhasználásával adódtak). A Geofizikai Kutató Vállalat által 1977 — 
1982 között mért korszerű szeizmikus szelvények sűrű hálózatot alkotnak, rész
letező kutatás céljainak felelnek meg. Ezen szelvények számottevő hányada fel- 
használásra került a vizsgálat során. Közülük a legjellemzőbbek láthatók a kö
zölt ábrákon. A szeizmikus információt a területen lemélyített fúrások adatai 
támasztják alá, illetve egészítik ki.

A szel vény hálózat alapján felvázolható a szerkezeti felépítés. A terület do
mináns tektonikai eleme az északi, ÉNy-i részen végighúzódó, hosszan követ
hető, közel párhuzamos vetőpár, amelyek a szeizmikus kép (a harántvetőkre jel
lemző ,,virágszerkezet” ) alapján transzkurrens vetők (Rumpler és Horváth, 1984) 
(12. ábra, valamint a 7., 8., 9., 10. ábrák ÉNy-i része és a 11. ábra). A pannonnál 
idősebb miocén üledékek tektonizáltsága alapján a középső-miocénban, elsősor
ban a szarmatában igen aktívak lehettek. A magasabb helyzetű üledékek szeiz
mikus képe alapján hatásuk az alsó-pannon során is erőteljes. A tektonikus 
mozgások lecsengő szakasza a felső-pannonba is átnyúlik, különösen a vetőpár 
É-i tagja esetében.

A vetőpár között árokszerű mélyedés alakult ki, melynek legmélyebb zónája 
6000 m-t is meghaladó mélységig süllyedt. A medence a központi süllyedéktől 
(9. ábra)  DNy-ra lényegesen magasabb helyzetű aszimmetrikus árokban folyta
tódik (7. ábra). ÉK felé jelentősen összeszűkül, és a szelvényhálózat keleti tagja
in már nem, vagy csak alig különíthető el a két párhuzamos fő vető, inkább egy 
szélesebb egybefüggő mozgási zóna jelölhető ki (11. ábra). A medence egész hosz-
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szában számos normál vető látható. A sülly edék északkeleti, összeszűkült szaka
sza azonos az ELGI 1982. évi jelentésében szelvényen is bemutatott, mozgási 
zónaként említett szerkezettel ( Albu és Tímár, 19.83).

A központi süllyedék nyugati pereménél a tektonikai folyamatok szempont
jából igen fontos jelenség látható (8. ábra). A medencealjzat szerkezete tagoltab
bá válik, mint a többi szelvényen: a fő vetők közti medence részmedencékre osz
lik, és a vetőpár között egy harmadik, hasonló jellegű vető fedezhető fel. Ez szintén

6. ábra. A vizsgált terület helyszínrajza.
Jelmagyarázat: A :  országhatár, B : mélység izovonalak (medencealjzat mélységértékei km-ben), 

C : a közölt szelvények, D : mozgási zóna.

Puc. 6. План территории исследования. Условные обозначения: А : граница,
В: изолинии (значения глубины дна бассейна в метрах), С: указанные в статье разрезы,

D: подвижная зона.
Fig. 6. Sketch map of the studied area.

Legend: A :  state border, B : isodepths (depth of basement in km), C : seismic sections No. 1 — 5.
D :  zone of movements.
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11. ábra. 5. számú szeizmikus szelvény. A jelölések ugyanazok, mint a 7. ábrán. 

Puc. 11. 5-ый сейсмический разрез. Условные обозначения идентичны рис. 7. 
Fig. 11. Seismic section No. 5. For symbols see Fig. 7.

a szarmatában és az alsó-pannonban éri el aktivitása maximumát. Egyéb szel
vényeken végigkövetve a két fő vetőt köti össze ÉK —DNy irányban.

A mozgási zónát általánosságban lényegesen kiemelt helyzetű szerkezetek 
határolják, mint pl. délen a kismarjai és furtai szerkezetek. Kivételt az északi 
transzkurrens vető délnyugati szakasza jelent, ahol ellentétes irányú vertikális 
mozgás történt a vető mentén (7. ábra ÉNy-i széle). Valószínű, hogy a központi 
süllyedék északnyugati sarka közelében levő tömb délnyugati része lefelé, míg 
északkeleti szakasza felfelé mozdult el a dominánsan harántirányú, horizontális 
mozgás mellett. A szárnyszerkezeteken számos normál vető jelölhető ki, melyek 
valószínűleg követik az aljzat morfológiát.

A területen három kompressziós, gyűrődéses szerkezet található, amelyek 
közül kettő a bemutatott szelvényeken is látható (8. ábra ÉNy-i része, 9. ábra 
DK-i része). Csapásirányuk jó közelítéssel azonos. A szeizmikus jellegek alapján 
az alsó-pannon üledékképződés során hatottak.
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Geodinamikai fejlődéstörténet

Szeizmikus értelmezés alapján a következőképpen rekonstruálhatók a terü
let geodinamikai folyamatai. A szerkezet központi magvát egy balos transzkur
rens vetőpár között kialakult széthúzásos medence alkotja, amelynek belsejében 
a tértágulást kompenzáló normálvetőrendszer található. A vetőmenti haránt
mozgások a szarmata és az alsó-pannon során voltak a legintenzívebbek. A me
dencét erősen megbillent szárnyszerkezetek határolják. Az itt található normál
vetők a központi vetőpárral közel azonos korúak, és a medencealjzat dőlésviszo
nyait követik.

A mozgásirányok és a vetők irányítottsága alapján közel É-D irányú Sx 
maximális (kompressziós) és K-Ny irányú S.ó minimális (tenziós) főfeszültségek
kel jellemezhető feszültségtér hatására történtek a tektonikai események. Ezzel 
összhangban vannak a kompresszióra utaló, K-Ny csapásirányú gyűrődéses szer
kezetek is (12. ábra).

A terület süllyedés történetét mutatja a 13. ábra (Horváth et ál. 1985.) 
A diagram a szerkezet legmélyebb zónájában mélyült fúrás (Derecske —I) alap
ján készült. A megadott süllyedéstörténet az üledékek kompakcióját és a víz
mélységet is figyelembe vevő korrekció után adódott. A süllyedés maximuma a 
a szarmata és alsó-pannon idejére esik, ami összhangban van a szeizmikus szel
vényeken látottakkal.

A süllyedés az üledékképződés időbeli alakulása alapján fokozatosan terjedt 
ki a központi magtól a szárnyszerkezetek felé mind nagyobb területre. Az exten- 
ziós árokképződés a kárpáti-bádeni határ közelében, mintegy 18 millió éve kez
dődött, és középső-szarmatabeli viszonylagos lassulás után az alsó-pannonban 
volt a legaktívabb. Ezután a felső-pannonba is átnyúló lecsengő szakasz követ
kezett. *

A szárnyak megbillenése szintén a középső-miocénban kezdődhetett, és még 
az alsó-pannon végén is egyre szélesebb területekre terjedt ki. A területen a késő 
alsó-pannon és a korai felső-pannon során progradáló összlet rakódott le (Pogá
csás, 1980, 1984, Marton, 1985). Az ebből adódó dőlés viszony okát, valamint az 
eredetileg horizontálisan települt fiatalabb rétegek helyzetét a süllyedés csak kis 
mértékben módosította. Emellett a felső-pannon összlet vastagsága viszonylag 
nagy, és térben közel állandó. Mindezek a jelenségek az egész terület közel azo
nos, még viszonylag jelentős süllyedéséről tanúskodnak.

Ez arra utal, hogy a süllyedés ekkor már nem kapcsolódott közvetlenül a 
központi árokképződéshez. A jelenség jól magyarázható dominánsan termális 
eredetű, kontrakció következtében létrejövő izosztatikus süllyedéssel. A folyamat 
okára az alábbi geotermikus megfontolások világítanak rá.

A medence alakulást alapvetően három geodinamikai folyamat hozhatja 
létre: a. a litoszféra nyúlása, b. a kéregbe hatoló dike intrúziók, c. az aszteno- 
szféra felboltozódása változatlan kéreg vastagság mellett, amit kéregalatti erózió
nak nevezünk ( Sclater et ál. 1980). A következő diagram azt mutatja, hogy azo
nos kezdeti hőmennyiséget feltételezve a fenti három folyamat hogyan alakítja a 
hőáram időbeli lefutását. Az első kettő a hőáram egyszeri, ugrásszerű megnöveke
dését és az azt követő viszonylag gyors, monoton csökkenését okozza. A kéreg- 
alatti erózió ezzel szemben lassan növeli a hőáramot, amely a befektetett hő
mennyiségtől függően lassan csökken. (14. ábra).

Geotermikus mérések alapján a területet a kontinentális átlagnál jelentősen 
nagyobb hőáram- és hőmérséklet értékek jellemzik (Dövényi et ál. 1983). Az ér-
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12. ábra. A szeizmikus szelvények értelmezése alapján kijelölhető szerkezeti elemek. 
Jelmagyarázat: A : transzkurrens vető a relatív mozgásiránnyal és a levetés-irányával, B : normál- 
vezető a levetés irányával, C: gyúrt szerkezet, a nyilak a dőlésirányt jelzik, D : a szeizmikus szel

vények nyomvonala, E : országhatár.

Puc. 12. Структурные элементы выделенные на основе сейсмических разрезов.
Условные обозначения: А : главный (поперечный) разлом в процессе относительного дви
жения и сброса, В: правильный разлом в тенденции сброса, С: структура смятия, стрелки 
указывают на направление наклона складок, D : профиль сейсмических разрезов, Е : Г о с у - !

дарственная граница.

Fig. 12. Structural elements as inferred from interpretation of seismic sections.
Legend: A : major strike-slip fault with arrows indicating the relative direction o f motion and direc
tion of downthrow, B : normal fault with direction of downthrow, C: fold with arrows indicating dip 

direction, D : location of seismic sections, E : state border.
.

tékek időbeli alakulására az üledékösszletben található szenesedett szervesanyag 
érettségének vizsgálata nyújt információt. Ez alapján a terület hőárama egy 
átlagos értékről (50 mW/m2)  fokozatosan növekedve érte el a jelenlegi magas 
értéket (100 m W\m2) ( Stegena el dl. 1981J. E za megállapítás már alapot ad arra, 
hogy a medence kialakulását előidéző okokra következtethessünk.

A szeizmikusán felismert szerkezeti jellegek egyértelműen utalnak arra, 
hogy a kéreg exténziós (megnyúlásos) feldarabolódása jelentős szerepet töltött 
be a derecskéi medence kialakulásában. A geotermikus adatok azt mutatják, 
hogy számottevő tényező volt a litoszféra kivékonyodása, amely a medencét ha
tároló területeken lezajló szubdukcióhoz kapcsolódhatott (Sclater et dl. 1980).
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Ez magyarázza az erősen anomális termikus viszonyokat. A jelenség végső fázisa 
a felmelegedést követő lassú hűléssel együttjáró, és termikus kontrakcióra visz- 
szavezethető izosztatikus süllyedés.

13. ábra. A terület korrigált süllyedéstörténeti diagramja a Derecske —1 mélyfúrás alapján, az 
üledékkomp akció és a vízmélység figyelembevételével. (Horváth et al. 1985).

Рас. 13. Корректированная диаграмма истории погружения территории на основе глубокого 
бурения Деречке —I, при учитывании уплотнения пород и уровня воды в бассейне, (по

Хорвату, 1985)

Fig. 13. Subsidence diagram for the area on the base of data from borehole Derecske — 1. Compac
tion of sediments and former water depths are taken into consideration. (Horváth et al. 1985).

Összefoglalás

A szeizmikus eredmények alapján a derecskéi medence létrejötte a középső- 
miocénban kezdődő kéregextenzió következtében végbemenő tértágulás ered
ménye. A szerkezet magvát alkotó süllyedék egy balos transzkurrens vetőpár 
között jött létre, jellegét tekintve ún. széthúzásos (pull-apart) medence. A meden
ce belsejében és a határoló kiemelt helyzetű, a süllyedék felé meredeken dőlő 
szárnyszerkezeteken mormálvetők rendszere található, amelyek szervesen kap
csolódnak a transzkurrens vetőkhöz. A mozgás szarmata, alsó-pannon aktivitási 
maximummal a kvartéiig tartott. A nagymértékű felmelegedéssel járó folyamat 
kiváltó oka litoszféranyúlás és kéregalatti kivékonyodás (erózió) volt, amelyek 
regionális lemez tektonikai folyamatokhoz kapcsolódhattak.
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14. ábra. Kóregextenzióval kapcsolatos geodinamikai folyamatok hatása a hőáram időbeli alaku
lására, azonos kezdeti hőmennyiség-betáplálást feltételezve mindhárom esetben. Az 1 , 2, 3, jelű 
görbék kisebb, az Г , 2 ’ és 3’ jelű görbék nagyobb kezdeti hőbetáplálásra érvényesek. Görbék: 1 és 1*: 
litoszféra-megnyúlás, 2  és 2 ’ : dike intrúzió, 3 és 3’ : kéregalatti erózió. Mennyiségek: 1: a jelentől 

számított idő millió években, 2: hőáram (^cal/cn^s), 3: hőáram (mW/m2). (Schlater et al. 1980).

Puc. 14. Влияние геодинамических процессов растяжения земной коры на изменение 
теплового потока во времени, предполагая, что начальное количество тепла во всех трех 
случаях одинаково. I-, 2- и 3- кривые относятся к относительно небольшим начальным 

количествам тепла, Г -, 2^ и 3’- к более значительным.
Кривые: 1 и Г  : в случае растяжения литосферы, 2 и 2 ’ : дайковые интрузии, 3 и 3 ’ :

подкоровая эрозия.
Величины измерения: 1: время, отсчитанное от сегодняшних дней в миллионах лет, 2: теп

ловой поток (кал/см2сек), 3: тепловой поток (мВатт/м2) (по Склатеру, 1980).

Fig. 14. Effect of geodynamic processes related to crustal extension on the heat flow as a function 
I o f time. Equal initial heat input is assumed for each o f the three processes.

Curves 1, 2 , 3 and Г , 2 ’ , 3’ are given for lower and higher heat input respectively. Curves: land Г : 
uniform stretching of the lithosphere, 2 and 2’ : dyke intrusion, 3 and 3’ : subcrustal erosion. 

Quantities: 1: time before present (MA), 2: heat flow (^cal/cm2s), 3: heat flow (mW/m2). (Sclater
et al. 1980).
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