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A rejtett csapdák kutatása rendkívül bonyolult folyamat. Több tudományág ismeret- 
anyagának együttes értelmezését, komplex elemzését igényli az a folyamat, melynek soréin 
a valóban ,,rejtett” csapdáik a kutatók számára meghatározhatóvá válnak. A vizsgálatok 
alapja a medenceanalízis, melynek során meg kell határozni a rétegtani, litológiai, fácies, 
medencefeltöltődési és a CH földtani modellt. Mindezek után, a fejlődéstörténet ismereté
nek birtokában védik csak lehetővé a rejtett csapdák azonosítása.

Az integrált modellalkotás első lépéseként, a szeizmikus szekvencia analízis soréin a 
pannon üledéksorban 4 leülepedési szekvenciáit azonosítottuk, s ezeken belül Összesen 19 
paraszekvenciát különítettünk el. Kimutattuk, hogy a Derecskéi oldalelmozdulási zónában 
a bizonyított legnagyobb horizontális elmozdulás 5,5 km, a vertikális lezökkenés mértéke 
pedig 200— 600 m. A mozgás feltehetőleg a mai napig is tart.

A szeizmikus fácies analízis soréin meghatároztuk a reflexiók szeizmikus paraméte
reinek sajátosságait és ezek alapján szeizmikus fácieseket különítettünk el. A karotázs- 
görbélc elemzése alapjéin elektrofácieseket határoztunk meg, s azonosítottuk a leülepedési 
környezeteket. Az integrált karotázs és szeizmikus vizsgálatok eredményeként kidolgoz
tuk a terület üledékfeltöltődési modelljét és elkészítettük ősföldrajzi rekonstrukcióját.

The exploration of subtle traps is a very complex task. The interpretaion of different 
disciplines' results is the method, through which the really ,,subtle" traps could be identi
fied Basin analysis is the basis of these projects: the stratigraphic, lithologic, facies, 
infilling and HC geological modesl should be identified.

As the firs t step of the stratigraphic exploration, during the seismic stratigraphic 
analysis we identified 4 sequences and 19 parasequences within the pannonian sedi
mentary section. We indentif ied the major parameters of the Derecske strike-slip zone: 
horizontal displacement min. 5.5 km, vertical displacement 200— 600 m. I t  is very 
likely, that the strike-slip zone is still active.

In  the course of the seismic facies analysis we identified the characteristics of the 
seismic reflections, and on the basis of them we sundered the seismic facies. Based on well 
log interpretation we determined the electrofacies, than the sedimentary environments. 
As the result of the integrated seismic and well log analysis we worked out the sediment 
.nfilling model and prepared the pal eo geo graphic reconstruction.

Исследование скрытых ловушек является чрезвычайно сложным процессом, 
требующим комплексную интерпретацию и анализ разных наук, в интересах их 
вскрытия. Основой исследований является анализ бассейна. В процессе анализа 
определяются модели стратиграфии, литологии, фаций, заполнения бассейна и 
углеводородной геологии. После этого, используя историю эволюции, возможна 
идентификация скрытых ловушек.

В первом этапе интегрального создания модели, в процессе анализа сейсмических 
секвенций идентифицированы 4 секвенции отложений в паннонской свите, в них 
разделены 7 9 парасеквенций. Показано, что в зоне бокового сдвига Деречке наиболь
шее горизонтальное смещение было 5.5 км, вертикальный сброс — 200—600 м. 
Молено предпологать, что сдвиг продолжается и в наши дни.

В процессе анализа сейсмических фаций определены свойства сейсмических 
параметров отражений и на их основе отличены сейсмические фации. Анализируя 
каротажные кривые опредеоены электрофации и идентифированы окружности 
отлолсения. В результате совместных каротажных и сейсмических исследований 
разработана модель заполнения области и создана палеогеографическая реконс
трукция области.

Bevezetés
Hazánkban a megtalált szénhidrogének döntő 

többsége neogén anyakőzetekből keletkezett. Ezen 
kívül néhány mezozóos képződmény tekinthető 
még perspektivikus anyakőzetnek. A másodla
gos migrációban a legfontosabb fluidumvezető 
szint a neogén—preneogén kőzetek határán lévő 
tágabb értelemben vett diszkordancia felület, mely 
a plató területeken gyakorlatilag a vékony tör

* Geofizikai K u ta tó  V állalat, B udapest

melékes miocén összletnek feleltethető meg. Tá
rolókőzetként a metamorf alaphegység repedezett 
felső zónája, a transzgressziós miocén báziskép
ződmények és a pannon turbidit homokkőtestek a 
legjelentősebbek. Regionális zárókőzetként az ál
talánosan elterjedt neogén pelites összletek jöhet
nek számításba (Рах1а, Pax2 egység). A legjelentő
sebb csapdatípusoknak a szerkezeti maximumok, 
antiklinálisok bizonyultak.

A fentiek alapján kézenfekvő volt az a kutatási 
stratégia, mely a 80-as évek elejéig biztosította 
újabb és újabb jelentős CH telepek felfedezését. 
A geofizikai szelvényeken markánsan jelentkező
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fizikai határfelületek — neogén fekü, pannon 
fekü közeli szint — térképezése által adódó mor
fológiai maximumok fúrásos kutatása általában 
sikeresnek bizonyult. Nyilvánvalóvá vált azon
ban, hogy a fúrható objektumok mennyisége és 
mérete csökkenő tendenciájú, valamint az anya
kőzet, tárolókőzet, zárókőzet és csapdageometria 
tekintetében jó paraméterekkel rendelkező szer
kezetek egy része szénhidrogénföldtani szempont
ból meddőnek bizonyult. A nyolcvanas években a 
kutatók figyelme ezért egyrészt új tároló playek 
kutatására, másrészt a migráció jobb megismerésé
re, harmadrészt valamennyi információt összegző 
CH földtani modell kialakítására irányult. Az 
ilyen jellegű vizsgálatok alapját képező szeizmo- 
sztratigráfiai modell elkészítésében elért ered
ményeink rövid összefoglalását mutatjuk be jelen 
tanulmányunkban.

1. Szeizmikus sztratigráfiai vizsgálatok 
módszere

A kutatási terület pannon üledékfeltöltődési 
modelljét az általánosított szekvencia sztratigrá- 
fia (Vail, 1987, Van Wagoner et al., 1987) alap
elvei alapján dolgoztuk ki. A szeizmikus sztra
tigráfiai értelmezés során az alábbi lépéseket kö
vettük :

1. Szekvencia sztratigráfiai analízis: megha
tároztuk az összetartozó reflexióegységeket és 
reflexió el végződéseket. Ezek alapján azonosí
tottuk az üledékes szekvenciákat és a különböző 
üledékes szisztémákat (Systems Tract, ST).

2. Karotázs szekvencia analízis: mintegy fél
száz fúrás karotázsszelvényeinek részletes vizs
gálata során a karotázs jelalakok elemzése alap
ján előzetesen szekvencia és üledékes szisztéma 
határokat különítettünk el.

3. A rendelkezésünkre álló legjobb szeizmo- 
karotázs és VSP adatok által a szeizmikus idő
léptékbe transzformált karotázs görbéket (Göncz 
és Késmárky, VSPTH, 1989) a szeizmikus szel
vényekkel összevetve finomítottuk és pontosí- 
tottuk a korábban a szeizmikus szelvényeken és a 
karotázsgörbéken külön-külön meghatározott szek
vencia és ST határokat.

4. A szeizmikus fácies analízis során meghatá
roztuk a szekvenciákon belüli reflexiók szeizmikus 
paramétereinek sajátosságait (konfiguráció, kon
tinuitás, amplitúdó, frekvencia). Ezek alapján 
szeizmikus fácieseket különítettünk el és követ
keztettünk az egykori leülepedési környezetekre.

5. A karotázs elektrofácies és litológiai vizsgála
tok eredményeit integráltuk a szeizmikus fácies- 
elemzés eredményeivel. Ezáltal lehetővé vált a 
fúrásban kapott pontszerű információ oldalirá
nyú kiterjesztése és lényegesen részletesebb fá- 
ciesmodell kidolgozása.

6. Az elvégzett vizsgálatok alapján dolgoztuk 
ki a terület üledékfeltöltődési modelljét, és el
készítettük ősföldrajzi rekonstrukcióját.

1.1. Szekvencia sztratigráíia
1.1.1. A szekvencia sztratigráfia alapelvei

Egy üledékes medence kőzetösszletében a ré
teg tani egységek és a litofáciesek eloszlását 4 fő 
tényező befolyásolja (1. ábra). Ezek:
— a tektonikai süllyedés mértéke, melynek hatásá

ra kialakul az üledékgyűjtő medence;
— az eusztatikus teng er szintváltozás, amely meg

határozza a rétegzettséget és a litofáciesek 
eloszlását;

1. ábra. Egy üledékes medence kőzetösszletében a litofáciesek és a ré teg tan i egységek eloszlását 4 fő ténj^ező h a tá 
rozza meg (P. R. Vail 1987). 1 . T ektonikai süllyedés m értéke 2. E uszta tikus tengerszin tváítozás 3. A 

behordo tt üledékek m ennyisége 4. K lím a

Fig. 1. F our m ajor factors determ ine the  d istribu tion  of lithofacies, sed im entary  units w ithin a sed im entary  basin 
(Vail 1987). 1. A m ount of tectonic subsidence, 2. E usta tic  sea level changes, 3. A m ount of sedim ent inpu t, 4. Climate

Puc. 7. Распределение литофаций и стратиграфических единиц в литологическом составе осадочного бассейна 
определяется 4 главными факторами (P.R . Vail, 1987). 1. Степень тектонического погруж ения, 2. Эвстатическое 

изменение уровня моря, 3. Количество внесенных осадков, 4. Климат
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— a behordott üledékek mennyisége, amely a pa- 
leo víz mélységet határozza meg;

— valamint a klíma, amely meghatározza az üle
dékek típusát.

Az eusztatikus tengerszintváltozás és a tekto
nikai süllyedés egymásra hatása eredményezi a 
relatív tengerszintváltozást, mely egyértelműen 
befolyásolja az üledékképződés folyamatát. Értel
mezése a sztratigráfiai vizsgálatok egyik sarka
latos pontja.

Az általunk vizsgált területen a medencét fel- 
töltő üledékeket a kiemelkedő Keleti-Kárpátok 
lepusztuló törmelékanyaga szolgáltatta. Az üle
dékbeszállítás mértékét a hegység kiemelkedésé
nek intenzitása és a relatív tengerszintváltozás 
szuperponálódása befolyásolta. A szarmata eme
let végén a hőmérséklet fokozatosan csökkent, a 
klíma csapadékosabbá vált. Ennek következtében 
uralkodóan szilikátos kőzetek, pelitek és pszam- 
mitok építik fel a rétegsort.

1.1.2. Szeizmikus szekvencia analízis
A regionális diszkordancia felületek által ha

tárolt fő sztratigráfiai egységeket leülepedési szek
venciáknak nevezzük (depositional sequence, Vail 
et ah, 1977). Ez az egység azon üledékanyagot 
foglalja magába, amely egy eusztatikus vízszint- 
változási ciklusban rakódott le. A szekvenciák 
határai az eusztatikus vízszintváltozási görbe 
tengerszint csökkenési szakaszának inflexiós pont
jai közelében vannak. Ezek a genetikailag egy
séges összletek a felszíni feltárásokban, a mély
fúrásokban, a karotázsgörbékben és a szeizmikus 
szelvényeken is azonosíthatók.

A szeizmikus szekvencia analízis alapegysége a 
szeizmikus szekvencia. A szeizmikus szelvényeken 
kijelölhető, genetikailag összefüggő reflexió kö
tegelt megfeleltethetők a leülepedési szekvenciák
nak, azaz a szeizmikus szekvencia definíciója 
(Vail 1987): az egy eusztatikus vízszintváltozási 
ciklusban képződött üledékanyagot reprezentáló 
reflexió köteg. Alsó és felső határa a szeizmikus 
reflexió el végződések alapján kimutatott disz
kordancia felület, illetve a medencebelsőkben az 
azoknak megfelelő korrelálható konkordáns fe
lület.

A leülepedési szekvencia különböző vízszintek
hez tartozó genetikai alegységekre, üledékes szisz
témákra osztható (2. ábra).

1. A Lowstand Systems Tract (LkST, alacsony 
vízszinthez tartozó üledékes szisztéma) a szek
vencia induló tagja, amely a medence belseje 
felé épül (progradáció). Lejtő-, fan- és csatorna
üledékek építik fel. Az eusztatikus vízszintcsök- 
kenés meghaladta a tektonikai süllyedés mérté
két (vízszintcsökkenés). Coastal onlap (parti rá- 
lapolódás) elvégződések jelölik ki az 1. típusú 
szekvencia határt, az LST alsó határát (3. ábra).

2. A Shelf Margin Systems Tract (SMST, me
dence peremi üledékes szisztéma) megjelenése 
szintén egy új szekvencia lerakódásának kez
detét jelzi. Az LST-től eltérően a tektonikai süly- 
lyedés és az eusztatikus vízszintsüllyedés mér
téke megközelítőleg egyensúlyban volt (nincs

jelentős vízszintváltozás). Ez az üledékes szisz
téma elsősorban felfelé épül (aggradáció), illetve 
kis mértékben progradálhat. Marine onlap-ek 
jelölik ki a 2. típusú szekvencia határt.

3. A Trans gr essional Systems Tract (TST, emel
kedő vízszinthez tartozó üledékes szisztéma) a 
part felé épülő (retrogradáció) üledékekből áll. 
Mivel az üledékek partközeiben rakódnak le, a 
TST a medence felé kivékonyodik (4. ábra), 
mivel a medence éhező terület volt.

4. A Highstand Systems Tract (HST, magas 
vízszinthez tartozó üledékes szisztéma) újra a 
medence felé progradáló delta lebenyekből áll 
(5. ábra). Downlap el végződésekkel (kondenzált 
üledékképződés) települ az alatta lévő TST-re. 
Ez a határ jelzi a maximális vízzelborítottságot
— mivel ez a transzgresszió maximuma.

Egy-egy szekvencia tehát progradáló LST vagy 
aggradáló SMST lerakódásával kezdődik, melyre 
retrogradáló TST és végül progradáló HST települ.

Egy adott üledékes szisztéma genetikailag egy
séges rétegekből — paraszekvenciákból — áll 
(Van Wagoner et ah, 1987). A paraszekvenciák 
határa izokron felület, melyek azonos leülepedési 
időpillanatot jelentenek. Ezeknek a határfelüle
teknek térképezhetőknek, vagyis nagyobb elter- 
jedésűeknek kell lenniük.

A szeizmikus szekvencia analízis első lépéseként 
a reflexió elvégződések alapján azonosítottuk a 
diszkordancia felületeket, melyek a medencepere
meken — azaz a delta síkság fácies alsó része, a 
delta front fácies és a delta lejtő fácies felső része
— azonosíthatók a legnagyobb biztonsággal. A 
diszkordancia felületeket alul toplap (felüllapoló- 
dás), truncation (csonkulás) és apparent trunca
tion (látszólagos csonkulás), felül onlap (rálapoló- 
dás) és downlap (ellapolódás) elvégződések jelölik 
ki (3., 4., 5. ábrák).

A második lépésben a szekvenciát felépítő üledé
kes szisztémák határait jelöltük ki. Az LST alsó 
határa megegyezik a szekvencia határával, felső 
határa a transzgresszió felszíne (Transgressive 
Surface, TS) (2., 3. ábrák). Egy üledékes szekven
ciában a TS az első szignifikáns tengerelöntési 
felszín. Alulról, mint az LST lejtő felső burkoló 
felülete, felülről pedig a csekély üledékmennyiség
ből adódó downlap elvégződések alapján azonosít
ható. Talán a legnehezebben ez a felület jelölhető ki, 
mivel a paleotengerpart általában nagy amplitúdó
jú, a szárazföld felé rálapolódó reflexióegységekkel 
jelentkezik. A TST alsó határa a TS, felső határa a 
maximális elöntés felszíne (maximum flooding sur
face, mfs) (2.у 4. ábrák). Az mfs downlap felszín 
(downlap surface, dls). Alul apparent truncation- 
-nel, felül downlap-pel jelentkezik. Az mfs a 
szekvencián belül a létező legnagyobb tengerel
öntést indikálja, s egyben elkülöníti egymástól a 
TST retrogradáló és a korai HST progradáló para- 
szekvencia csoportjait. A HST felső határa már a 
következő szekvencia határa,

A harmadik lépésben az üledékes szisztémákon 
belül paraszekvenciákat különítettünk el. A para
szekvenciák határa izokron felület, általában nagy 
amplitiidójú, folytonos, jól követhető sigmoid 
reflexió. Ezek a felületek térképezhetőek, s csapás-
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гл у би н ы Тео л о ги ч еосог о Хв р е мс шГ (2) (р Т  V a if / f987)! Матернмкие породы связаньЛообщс с HST, а
коллекторы — с Lb 1

irányú kiterjedésük legalább 10 km. Alulról toplap, 
esetenként apparent truncation, felülről downlap 
el végződések határoljak. A paraszekvenciak kvázi 
konkordáns településitek.

A szeizmikus szelvények elemzése során a kuta
tási terület neogén rétegsorában 4 szekvenciát 
azonosítottunk, ezeken belül összesen 19 para- 
szekvenciát. Meghatároztuk az egyes szekvenciák-
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Ge0 - 9 1 /4 - 3

3 . с/бгя. /V I I I .  szekvenciához ta rtozó  Low stand System s T ract. A fázisszelvény a L andm ark I I I  szeizmikus munka-
állom áson készült. Je lm agyaráza t a szövegben

Fig. 3. The Low stand System s T ract of sequence I I I .  The instan taneous phase profile was m ade on
L andm ark  I I I .  work sta tion

Рас. 3. Lowstand System s T ract входящий в III секвенцию. Ф азовая диаграмма получена с помощью сейсми
ческого рабочего места LANDMARK III. обозначения см. в тексте

Ge 0 - 9 1 / 4 - 4

4. ábra. А  I I I .  szekvenciához ta rtozó  Tansrgressive System s T ract. Fázisszelvény. Je lgyam aráza t a
szövegben

Fig. 4. The Transgressional System s T rac t of sequence I I I .  In stan taneous phase profile 

Рас. 4. Transgressive Systems T ract входящий в III секвенцию. Ф азовая диаграмма. Обозначения см. в тексте

Geo-91/4-5

5. ábra. А I I . szekvenciához ta rtozó  H ighstand  System s Tract. Fázisszelvény. Je lm agyarázat a szövegben 

Fig. 5. The H ighstand  System s T ract of sequence I I . In stan taneous phase profile 

Рас. 5. H ighstand System s T ract входящий в II секвенцию. Ф азовая диаграмма. Обозначения см. в тексте

hoz tartozó transzgressziós felszíneket (TS) és а 
maximális elöntési felszíneket (mfs). A szekvenciá
kat az idősebbtől a fiatalabb felé haladva római 
számmal jelöltük. A szignifikáns felületek és para- 
szekvenciák elnevezésekor mindig figyelembe vet
tük, hogy mely szekvenciához tartoznak. A kiemelt 
felületek esetén betűrövidítést, a paraszekvenciák- 
nál az egyes szekvenciákon belül 1-től kezdődő 
arab számozást alkalmaztunk. Tehát pl. II/mfs 
а II. szekvencia maximális elöntési felszínét, a 
I I /1 pedig а II. szekvencia első, azaz a legidősebb 
általunk megállapított paraszekvenciáját jelenti.

1.2. Karotázs szelvények értékelése
A litológia követő szelvényezési módszerek alkal

masak a permeabilis és impermeabilis összletek el
különítésére, és érzékenyek a kőzetösszetételre (Fe- 
renczyetal., 1989;Somfaiét al., 1990). Vizsgálata
ink során ezért elsősorban a természetes gamma 
és a standard potenciál görbék, valamint a tároló
kőzetek víztelítettségét indikáló fajlagos ellenállás 
mérések litológiai és faciológiai értelmezését végez
tük el. Mindamellett, hogy az SP, TG és R gör
bék általában hűen tükrözik a kőzetek agyagtar
talom eloszlását és szemcseméret változását, a
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mérést befolyásoló tényezők (a rétegvíz szalinitása, 
a CH-tartalom, radioaktív ásványok jelenléte 
stb.) hatásának minimalizálása érdekében a ren
delkezésre álló többi görbetípus együttes értékelése 
is szükséges.

A karotázsszelvények értékelését három lépés
ben végeztük.

Az első lépésben a karotázsgörbéken megjelenő 
jellegzetességek alapján meghatároztuk a szekven
cia határokat és elkülönítettük a különböző üle
dékes szisztémákat.

A második lépésben a szekvenciákon belül elektro- 
fácieseket különítettünk el. A különböző görbe
alakok analizálásával azonosítottuk az egyes üle
dékes szisztémákhoz tartozó különböző leülepedési 
környezeteket.

A harmadik lépésben a lehető legpontosabban 
igyekeztünk meghatározni a szeizmikus idő— 
mélység kapcsolatot, felhasználva a szeizmokaro- 
tázsok, VSP információk és a legújabb, a Tiszántúl 
területére kiterjedő sebességanalízis vizsgálatok 
(Rumpler et ah, 1990) eredményeit. A szeiz
mikus időléptékbe történő transzformálás után az 
eredményt összevetettük a szeizmikus adatokkal, 
finomítva ezáltal a két egymástól függetlenül el
végzett értelmezést.

1.3. Szeizmikus íáeies analízis
A reflexiók fizikai paraméterei alapján egy-egy 

szeizmikus szekvencián belül szeizmikus fáciese- 
ket különítettünk el. Az azonosításnál figyelembe 
vettük a reflexiók: a) egymáshoz való viszonyát 
(konfiguráció); b) folytonosságának mértéket (kon
tinuitás); c) amplitúdójának nagyságát; d) frek
venciáját.

A szeizmikus fáciesek geometriai jellemzése 
egyrészt a szeizmikus fáciesek külső formájával, 
másrészt a fáciesen belüli reflexióegységek belső 
formájával történik. A szeizmikus szelvények értel
mezése során ezért először azonosítottuk a leg
fontosabb belső (párhuzamos és egyirányú ref
lexiók, divergens, széttartó reflexiók, zsindelyes 
progradációs, buckás hajlított és reflexiószegény 
formák) és külső (ék, tábla, gát, lepel, lencse, 
bucka, csatornakitöltés, medencekitöltés és lejtő 
előtér kitöltés) formákat (Mitchum et al., 
1977). Ezek alapján határoztuk meg a szeizmikus 
fácieseket (folytonos, nagy amplitúdójú self, kis 
amplitúdójú self, rossz folytonosságú self, széles, 
lapos, buckás self, kettős hajlatú progradációs, 
ferde progradációs, lepel, lejtő előtéri kitöltés, 
rálapolódó kitöltés, buckás üledékkúp komplexum, 
dőlt rétegű, buckás rálapolódó kitöltés és kaotikus 
kitöltés).

A szeizmikus paraméterekkel leírt szeizmikus 
fáciesekhez geológiai tartalmat lehet rendelni. 
A munka további fázisaiban a meghatározott 
szeizmikus fácieseket és a bennük rejlő geológiai 
tartalmat szervesen beépítettük a karotázsszel- 
vényékből nyert litológiai és fácies információkat 
is felhasználó integrált fáciesmodellbe. Ez alapján* 
készítettük el a terület fáciesmodelljének térbeli 
kiterjesztését, és dolgoztuk ki az ősföldrajzi mo
dellt.

2. A szeizmikus sztratigráiiai vizsgálatok 
eredményei

2.1. Pannon fejlődéstörténet

2.1. L 1. szekvencia
A medence pannon üledékanyagát valamennyi 

szekvencia esetében egy ÉK—DNY-i behordási 
irányú deltarendszer szolgáltatta (6., 7. ábrák). 
Az I. szekvencia alsó határa a pannon fekü, amely 
a kiemelkedések szárnyhelyzetében diszkordancia 
felület — Kismarja és Biharkeresztes térségében 
eróziós diszkordancia is kimutatható —, míg a 
mély medence részeken konkordáns településű. 
Az LST és a TST határok azonosítása réndkívül 
bizonytalan, mivel a medenceperemek ebben az 
időszakban a területtől távol, ÉK-i irányban 
voltak. Az első progradáló paraszekvenciák(I/l,2) 
az oldaleltolódás északi oldalán jelennek meg, 
melyeket követnek a déli oldalon nyomozható 
1/3 és 1/5, illetve az északi oldalon az 1/4 paraszek- 
venciák. Ezekről a paraszekvenciákról viszonylag 
kevés adat állt rendelkezésünkre, mivel a medence 
tengelyében a pannon virágszerkezet, az északi 
és déli oldalon pedig az országhatár közelségéből 
adódó kevés szelvény nehezítette az értékelést.

A szeizmikus sztratigráfiai elemzések alátámasz
tották azt a litogenetikai és litosztratigráfiai vizs
gálatokra támaszkodó feltételezést (Szalay és 
Szentgyörgyi, 1979), hogy az egész pannon 
feltöltődés során az áramlások és az üledékbe
szállítás legaktívabb zónái a legmélyebb szerkezeti 
helyzetű részeken, az árkok tengely zónájában 
voltak. A peremi, magasabb helyzetű terület
részek Kismarja és Biharkeresztes kivételével 
vízzel borítottak voltak ugyan, de itt az üledék- 
képződés mértéke elenyésző volt.

A nyíltvizi márga, a prodelta és a delta lejtő 
fáciesek eltérő vastagságban jelennek meg a 
Derecskéi medencében, illetve a platókon. A me
dencében mindhárom fácies közel egyforma vas
tagságú. Szárny helyzetekben csak a delta lejtő 
fácies jelenik meg azonos vastagságban a nyílt 
medencében, ill. a platókon. A prodelta és a nyílt
vizi márga fáciesek fokozatosan kiékelődnek az 
aljzaton. Mindebből az következik, hogy a ten
gelyzónák közel egyenletesen süllyedtek, míg a 
magasabb szerkezeti helyzetű részek csak később 
váltak intenzíven süllyedő területté. A morfológia 
kiegyenlítődése a delta lejtő fácies lerakódása 
során fejeződött be.

Az I. szekvencia vége felé, illetve a II. szekvencia 
kezdetén az üledékgyűjtő fokozatosan kibővült. 
A Mezőpeterdi árokban egy új, de jelentőségében a 
Derecskéi árokkal nem egyenértékű áramlási 
irány alakult ki. A behordott üledékeket a tengely- 
irányú áramlások terítették szét.

A mozgási energia a fő áramlási irányokban volt 
a legnagyobb. Ezért a két árok belsejében, vala
mint a prodelta és a delta lejtő fáciesek kiékelődési 
zónájában főleg homokos üledékek várhatók. 
Az áramlásoktól mentes övezetekben, a vízalatti 
hátságok területén uralkodóan pelites üledékkép
ződés folyt.
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Az I. szekvencia képződése során a tengely- mellyel az üledékbehordódás mérteke egyre ke- 
zónában bemért szeizmikus szelvényeken végzett vésbé tudott csak lépést tartani. Ebből adódóan a 
méréseink alapján 800—1000 m-es vízmélységgel partvonal előrenyomulása lelassult, s a karotázs 
számolhatunk. A ciklus vége felé (1/5 paraszek- és szeizmikus szelvényeken gyengén jelentkező 
vencia) a medencesüllyedés intenzívebbé vált, aggradáció mutatható ki.

6. ábra. P annon  feltöltődési modell. A beliordás irán y a  ÉK -i volt 

F ig  . 6. The infilling model of the  pannon ian  sedim ents. The m ajor direction of sed im entary  in p u t was NE 

Рис. 6. Паннонская модель заполнения. Напрвление внесения северозападное
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2.1.2. II. szekvencia
A II. szekvencia kezdetén a medence erőteljesen 

megsüllyedt, a vízszint lecsökkent. A szeizmikus 
szelvényeken mintegy 100 m-es vízszintesés mu
tatható ki. A maximális vízmélység továbbra is 
700—1000 m közötti lehetett. Fokozatosan víz alá 
került előbb a biharkeresztesi, később a kismarjai 
szárazulat. Csekély mennyiségű miocén abbráziós 
törmelék Biharkeresztesen kimutatható. Kismar
ján a nagyon meredek térszín miatt a kiékelődési 
zónákban nehezen különíthetők el a feldolgozási 
nehézségekből, illetve a geológiai tartalomból 
eredő reflexiótöredékek.

Az egykori tengerparti környezetek újra víz 
alá kerültek, de a gyér üledékutánpótlás követ
keztében ,,éhező’’ területté váltak. A TST-ben 
kondenzált üledékképződés folyt. A korai highstand- 
től kezdődően, feltehetően a lehordási területek 
kiemelkedése következtében nagy relief energia 
alakult ki. Az üledékképződés legintenzívebben 
továbbra is a Derecskei-depresszió tengelyvona
lában, valamint a Mezőpeterdi árokban folyt. 
I tt rakódtak le a lowstand slope fan-ek, illetve a 
bizonytalanul azonosított basin floor fan. Ez az 
objektum nagy mélysége ellenére is mindenképpen 
jó tároló összletnek várható. A lowstand delta
sorozat azonban uralkodóan agyagos, s várhatóan 
a kimutatott slope fan-ekben is nagyobb lesz a 
pelit frakció részaránya.

A relief energia növekedése miatt jelentős meny- 
nyiségű törmelékanyag nagyon gyors szállítási 
sebességgel került az üledékgyűjtőbe. A paraszek- 
venciákat burkoló sigmoid reflexiók elemzése 
alapján megállapítottuk, hogy a I I / l—10 para- 
szekvenciák dőlésszöge fokozatosan növekvő ten
denciát mutat. A legnagyobb üledékbehordási 
sebesség a viszonylag kis dőlésű II /1, 2 paraszek- 
venciák esetében volt, majd a szállítási sebesség 
a feltöltődós során fokozatosan csökkent. A korai 
highstand deltákat uralkodóan lapos sigmoid 
reflexiók reprezentálják (II/l, 2). A II/3—6 para- 
szekvenciákban megnő az oblique reflexiók rész
aránya (késői highstand periódus), míg a II /7—F0 
paraszekvenciáknál már egyértelműen túlsúlyba 
kerülnek.

A II/l, 2 paraszekvenciák kiékelődési zónáiban 
mindenképpen várhatunk törmelékes tárolókép
ződményeket. A továbbiakban az üledékbeszállí
tás mértéke eg}̂ re jobban felülmúlta a medence
süllyedési rátát, viszont az tiledékbehordódás 
sebessége lassult. Ezáltal egyre meredekebb delta 
lejtők alakultak ki, melyekben a fúrási adatok 
alapján a pelit frakció is egyértelműen növekvő 
tendenciájú. A II. szekvenciában a tárolóképződ
mények tehát egyértelműen az LST-hez és a и / i -  
3 paraszekvenciák kiékelődési zónáihoz kapcsolód
hatnak.

A szekvencia végén ismét felerősödő medence
süllyedés figyelhető meg. Aggradáció mutatható 
ki mind a karotázsszelvényeken, mind a szeiz
mikus szelvényeken. А II /10 paraszekvenciát 
szinte kizárólag sigmoid reflexiók alkotják, s 
szembetűnő a delta front fácies meredek, közel
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függőleges irányú felfelé vándorlása. A szekvencia 
végére tehát a medencesüllyedés és az üledékbe
szállítás mértéke ismét közel egyensúlyba került.

2.1.3. III. szekvencia
A szeizmikus szelvényeken a III. szekvencia 

alsó határa jelentkezik a leglátványosabban. 
Az LST-hez kapcsolódó slope fan-ek és marin onlap- 
ek a szelvények jelentős részén egyértelműen 
azonosíthatók.

Az üledékképződési környezetben ekkorra gyö
keres változás történt. A nagyon mély árkok rész
ben feltöltődtek, s ennek eredményeként a további
akban az I. és II. szekvenciákra jellemző 800—1000 
m-es maximális vízmélység 3—400 m-re csökkent. 
Ez a módosulás a szeizmikus kép alapvető meg
változásában tükröződik. A nagy vertikális és 
laterális kiterjedésű delta lebenyeket sokkal lapo
sabb, kis dőlésszögű és laterálisán kisebb méretű 
delta lebenyek váltják fel.

A III. szekvencia TST-je markánsan jelentkezik 
az egész kutatási területen. A karotázsszelvénye- 
ken egy szignifikáns 100—130 m vastagságú ho
mogén pelites sorozat jelenik meg, a szeizmikus 
szelvényeken mintegy 100 ms-os zónában 
homogén agyagos üledékeket indikálva — mar
káns „reflexiókiürülés’’ látható. Az mfs felszín 
jól azonosítható a behordási irányt legjobban 
közelítő szelvényeken, itt az üledékhiányból adódó 
TST látszólagos reflexió el végződései (apparent 
truncation), valamint a korai highstand legelső 
progradáló reflexiói is kimutathatók.

A HST szisztémában a Vésztői árok K-i oldalán 
kezdetben az üledékbeszállítás mértéke lényegesen 
meghaladta a medencesüllyedési rátát. Gyakorla
tilag csak oblique reflexió sorozat mutatható ki, 
az első sigmoid reflexiók a területtől délre jelennek 
meg. A Ny-i oldalon a medencesüllyedés és az 
iiledékbehordás között nagyon hamar kialakult a 
dinamikus egyensúly, a progradáció folyamatos 
volt. A két területrész közötti eltérést azzal ma
gyaráztuk, hogy a közel É—D-i irányú, a miocén 
half grabenhez kapcsolódó fő vető a pannonban is 
kifejtette hatását, az árok további süllyedését 
okozva ezáltal.

2.1.4. IV. szekvencia
A IV. szekvencia kijelölése a területen némi 

bizonytalanságot tükröz, mivel a medenceperem 
a területtől kicsit délebbre várható. A ciklus üle
dékanyagát reprezentáló reflexiók már nagyon 
magas helyzetben vannak, s az értelmezést ez 
tovább nehezítette. Részleteiben ezért ezzel a 
szekvenciával nem foglalkozunk.

2.2. Ősföldrajzi rekonstrukció
A szekvenciák és a paraszekvenciák térképezése 

által igyekeztünk meghatározni egy-egy adott 
időpillanatban az egységek elterjedését, s a fáciesek 
térbeli kiterjesztése által az egykori paleokörnyeze- 
teket. A munka legelső fázisában már nyilvánvalóvá
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vált, hogy a Derecskéi oldalelmozdulási övezetben, 
az országhatártól Földes térségéig, csapásirány
ban a pannon szintek korrelálása rendkívül 
bizonytalan. Ezért mind a déli, mind az északi 
oldalon a szeizmikus bélyegek alapján azonosított 
és a karotázsvizsgálatok által pontosított szek
vencia és paraszekvencia határokat egymástól 
függetlenül határoztuk meg. A későbbiekben 
azonban kiderült, hogy Biharnagybajom, Földes, 
ill. a Vésztői árok északi területén a pannon szin
tek korrelálása már lehetséges. A zavarzóna 
ugyan még azonosítható, de a pannon összletben 
ez a szeizmikus szelvényeken kimutatható mér
tékű horizontális elmozdulással már nem párosul. 
Ezáltal azon paraszekvenciák esetében, melyek 
követése ebben a térségben még lehetséges volt, 
az egymással való egybetartozásuk egyértelműen 
bizonyíthatóvá vált.

2.2.1. A Derecskéi oldalelmozdulási zóna vizsgálata 
szeizmikus sztratigráfiai módszerekkel

Térképezve a paraszekvenciák kezdetéhez tar
tozó, az egykori paleotengerpartot reprezentáló 
delta front fácies elterjedési határát, számos kö
vetkeztetés levonására nyílt lehetőségünk (6., 8., 
9. ábrák).

1. A különböző paraszekvenciák paleotenger- 
partjainak elterjedési nyomvonala külön a déli 
és külön az északi területrészeken közel párhuza
mos lefutású. A két területrészen az általános 
irányokat egymáshoz hasonlítva azonban már 
lényeges eltérés mutatkozik. Míg délen a látszó
lagos behordási irány egyértelműen ÉK-i, addig 
északon mintegy 15—25°-os elfordulással ÉÉK-i 
irány adódik. Mivel semmilyen bizonyíték nem 
indokolja két behordási irány feltételezését, az 
eltérés okát egyértelműen az oldalelmozdulás 
eredményeként magyarázzuk.

2. A paleotengerpartok elterjedési nyomvonalait 
vizsgálva megállapítható, hogy a pannon összlet
ben II/7 paraszekvencia lerakódásáig jelentős 
horizontális elmozdulással kell számolni. Ennek 
mértéke az 1/6 paraszekvencia esetében 5,5 km, 
a II. szekvenciánál 5 km, a II/4 paraszekvenciá- 
nál pedig 4 km. Horizontális elmozdulás a II/7 
paraszekvenciától kezdve nem mutatható ki.

A fenti bizonyítékok alapján értelmezésünk 
szerint a II/7 paraszekvencia megjelenéséig folya
matos, a szeizmikus szelvényeken kimutatható 
horizontális elmozdulás történt. A mozgás nem 
volt egyenletes, finális szakaszában felerősödést 
mutat. A pannon kezdetétől а II/7 paraszekvencia 
megjelenéséig eltelt időtartamot 4 millió évre 
becsülve, átlagosan 1,5 mm/év elmozdulási sebes
ség adódott.

Az északi és a déli paleotengerpartok eltérő 
irányát egyrészt a déli blokk rotációjából, más
részt az északi oldalon feltételezhető további 
szoft szedimentációs kisebb balos sorozatvetők 
együttes hatásával magyarázzuk. A déli blokk 
ÉK-i irányú relatív mozgása gyorsabb volt, mint 
az északi blokk DNY-i előrehaladása. A mozgási 
sebességek különbségéből adódóan a déli blokk 
kismértékű déli irányú rotációja már jelentős
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kompressziót okozhat a forgáspont környezeté- egyértelműen jelentkeznie kellene. Erre utaló 
ben (Földes-К), illetve extenziót a táguló terű- bizonyítékok azonban jelen pillanatban nem 
letrészeken. A szeizmikus sztratigráfiai vizsgá- ismeretesek. Ha a fliszóna aktivitásával kapcsolat
iatokból adódó 15—25°-os elfordulás azonban ne- ba hozható sorozatos balos elmozdulásokat téte- 
hezen lehetne magyarázható kizárólag a blokk lezünk fel (Horváth F. szóbeli közlése 1991), 
rotációval. Egy ilyen nagyságrendű mozgás akkor a konszolidálatlan, még nem merev üledékek 
jelentős térrövidülést okozna a területtől dé- az erőhatásokra nem nyílt törésekkel, hanem folya- 
lebbre, és ennek a pannon sorozaton belül matos elfordulással reagálnak.

8. ábra. A I I . szekvencia alsó ha tá rán ak  iclőszintvonalas térképe 

Fig. 8. Time contour m ap on the base of sequence II.

Puc. 8. Карта изохрон нижней границы II секвенции
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9. ábra. A I I . szekvencia feltöltődésének axonom etrikus képe. A Derecskéi oldaleltolódás horizontális és vertikális 
elm ozdulása, valam in t az egykori leülepedési térszín jól vizsgálható a jDaleorekonstrukciós képen

Fif/. 9. The 3D im age of sequence II. afte r the  paleoreconstruction. The strike-slip d isplacem ent and the  original
sed im entary  surface is characteristic

Puc. 9. Аксонометрическая картина заполнения II секвенции. Горизонтальное и вертикальное смещения 
бокового сдвига Деречке и бывший рельеф отложения хорошо изучаются на палеореконструкции

2.2.2. Az ősföldrajzi környezetek modellezése
A térképezett szekvencia és paraszekvencia 

felületek alapján még nem rekonstruálhatóak 
egyértelműen az egykori leülepedési viszonyok, 
mivel ezek a felületek többé-kevésbé magukon 
viselik az utólagos tektonikai hatásokat, illetve 
valamilyen mértékben követik a pannon fekü mor
fológiáját. Ezen hatások kiszűrése érdekében 
kerestünk egy olyan felületet, melyhez viszonyít
hattuk egy-egy delta lebeny képét. Erre legalkal
masabbnak a delta front fácies bizonyult, mely a 
lerakódás pillanatában bizonyosan vízszintes volt. 
Az egyes szekvenciák és paraszekvenciák térképeit 
kivonva a delta front térképekből, olyan térképek
hez jutottunk, melyek élethűen, az utólagos hatá
soktól némileg megszabadítva, kizárólag az egyes 
felületekre jellemző relatív térszíneket reprezen
tálják (Várnai és Vakarcs, 1990). Ezek három- 
dimenziós axonometrikus képe életszerűvé vará
zsolja az egykori paleoviszonyokat, az oldalel
mozduláshoz kapcsolódó horizontális és vertikális 
elmozdulásokat (9. ábra).

3. Összefoglalás
Szeizmikus sztratigráfiái vizsgálataink eredmé

nyeképpen a következő megállapításokra jutot
tunk:

1. A Közép-Tiszántúl pannon üledékanyagát 
egy ÉK—DNY-i behordású irányú deltarendszer 
szolgáltatta. A feltöltődés során az áramlások és az 
üledékszállítás legaktívabb zónái a legmélyebb 
szerkezeti helyzetű részeken, az árkok tengely - 
zónájában voltak. A peremi, magasabb helyzetű 
területrészek Kismarja és Biharkeresztes kivételé
vel vízzel borítottak voltak ugyan, azonban itt 
kondenzált üledékképződés folyt.

2. A terület pannon rétegsorában 4 leülepedési 
szekvenciát különítettünk el. Kutatási eredmé
nyeinket nyugati irányban kiterjesztve megállapí
tottuk, hogy a tengerszint-változásokhoz köthető 
szekvencia határok keskeny sávba (30 km) esnek 
(10. ábra). A Pannon medence peremvidékén azo
nosított diszkordancia felületek abszolút korada
tait (Pogácsás, 1991) és a globális tengerszint- 
változási görbét (Haq et ah, 1987) összevetve az
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10. ábra. ÉK -M agyarország te rü le tén  k im u ta to tt euszta tikus vízszintváltozások. A vonalak az üledékes tengerpart 
elterjedését reprezen tá lják  a szekvencia kezdetén. A Jászság te rü le tén  W. O. A bbott. (1987) á lta l k im u ta to tt szek

venciák ( 1, 2, 3, 4) és az általunk  m egbatározo tt 11. és I I I .  szekvenciák között egyértelm ű korrelációt ta lá ltu n k

Fig. 10. E u sta tic  sea-level changes of N E  H ungary . The lines represen t the depositional shoreline breaks of the  
d ifferent sequences. There is a good correlation between the  sequences identified by  W. 0 . A bbo tt 1987; (1, 2, 3,

4), and the  sequences we have identified

Puc. 10. Эвстатические изменения уровня моря в территории Северовосточнои Венгрии. Линии представляют 
распространение осадочного берега моря в начале секвенции. Между секвенциями (1, 2, 3, 4) обнаруженными 

W. О. A bbott в территории Йасшага и секвенциями II и III определенными нами найдена однозначная
связь

általunk meghatározott szekvenciákkal, az I. 
szekvenciát a 10,5, a II. szekvenciát a 8,2, a III. 
szekvenciát a 6,3, a IV. szekvenciát pedig az 5,5 
millió évre datált regionális szekvencia határoknak 
feleltettük meg.

3. A pannon üledékképződés a Derecskéi mély
zónában kezdődött (I. szekvencia). A II. szekven
ciában az üledékgyűjtő fokozatos kibővülésével a 
Derecske! árok mellett a Mezőpeterdi árokban is 
kialakult egy üledékfelhalmozódási rendszer. A 
kimutatott medencefeneki és lejtő törmelékkűpok 
elterjedése a legnagyobb üledékbeszállítási zó
nákhoz, a paleomorfológiai árkokhoz kapcsolódik.

4. A III. szekvencia kezdetén az üledékképző
dési környezetben gyökeres változás történt. 
A nagyon mély árkok részben feltöltődtek, s 
ennek eredményeként a továbbiakban az I. és II. 
szekvenciákra jellemző-800—1000 m-es maximális 
vízmélység 3—400 m-re csökkent. Ez a módosulás 
a szeizmikus kép gyökeres megváltozásában tük
röződik. A nagy vertikális és letarális kiterjedésű 
delta lebenyeket sokkal laposabb, kis dőlésszögű 
és laterálisán kisebb méretű delta lebenyek váltják 
fel.

5. A III/HST-ben a terület K-i és NY-i oldalán a 
tektonikai süllyedés és az üledékbeszállítás mér
téke között jelentős eltérés volt. A NY-i oldalon 
az LST-t követően hamar kialakult a dinamikus 
egyensúly. A K-i oldalon viszont az üledékbeszállí
tás sebessége jóval meghaladta a medencesüllye
dési rátát. A két területrész közötti eltérést azzal

magyarázzuk, hogy a közel É—D-i irányú half 
grabenhez kapcsolódó fővető a pannonban is ki
fejtette hatását, az árok további süllyedését okozva 
ezáltal.

6. A jiannon sztratigráfiai vizsgálatok alapján 
kimutattuk, hogy a II/7 paraszekvencia meg
jelenéséig folyamatos oldalelmozdulás történt. 
A bizonyított legnagyobb horizontális elmozdulás
5.5 km, a vertikális lezökkenés mértéke pedig 
200—600 m. A mozgás nem volt egyenletes, a 
finális szakaszában felerősödést mutat. A pannon 
kezdetétől a II/7 paraszekvencia megjelenéséig 
eltelt időtartamot 4 millió évre becsülve, átlagosan
1.5 mm/év elmozdulási sebesség adódott.

7. Az északi és a déli paleotengerpartok eltérő 
irányát egyrészt a déli blokk rotációjából, másrészt 
az északi oldalon feltételezhető további kisebb 
,,szoft szedimentációs” balos vetősorozat együttes 
hatásával magyarázzuk. A déli blokk ÉK-i irányú 
mozgása gyorsabb volt, mint az északi blokk 
DNY-i előrehaladása.

8. Az általunk vizsgált terület pannon rétegsorá
ban a legfontosabb rejtett csapdatípusok a követ
kezők: az I/HST, a II/LST és a II/HST kiékelődő 
turbidit homokkövei; a prepáimon aljzat feletti 
települt boltozatok; medencefeneki törmelékkúp; 
az oldalelmozdulási zónához tartozó virágszerke
zet; vetőnek támaszkodó antiklinálisok; delta 
lejtő törmelékkúpok; bevágódott csatornák.

* * *
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A szerzők ezúton is szeretnének köszönetét mon
dani a Geofizikai Kutató Vállalat vezetőinek a 
tanulmány elkészítéséhez nyújtott támogatásért, 
valamint a geológus és geofizikus kollégáknak a 
tárgyalt témában folytatott értékes konzultációk
ért.
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