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A Pannon medence fejlődésénekfelső miocén-pliocén kori postriftfázisában a litoszféra termális 
hűlése következtében több, egymással összefiiggő “interior sag ” típusú süllyedékrendszer alakult 
ki.

A süllyedékek peremein, illetve centrumában mélyült paleomágneses MÁFI alapfúrásokat 
kompozit szeizmikus szelvényekkel összekötve regionális kronosztratigráfiai alapszelvény hálózat 
kialakítására nyílt lehetőség.

E szelvények szeizmikus szekvencia sztratigráfiai és szeizmikus fácies értékelése alapján öt 
szeizmikus krono szint (12, 7.4, 6.4, 6, 5.2 millió év) tengerszint alatti mélységéről 100 méteres 
szintvonalsűrűségű térképsorozat készült. Szeizmikus attribútumok és karotázs képük alapján 
azonosítva a fő  fáciesöveket (alluviális, delta síkság, delta front, delta lejtő, delta előtér) ugyanezen 
epochákról ősföldrajzi térképek készültek. így nyomon követhetővé váltak a medenceperemek felől 
— elsősorban az ÉNy-i és az ÉK-i irányokból — előrenyomuló delta rendszerek. A legidősebb delta 
sorozat a medence peremén rakódott le, kora hozzávetőlegesen 9 millió év. Ebben az időszakban 
a Pannon medence centrális része éhező üledékgyüjtő volt mélymedence és prodelta fáciesekkel 
("downlap" felületek, kondenzált rétegsorok). 7.4 és 6.4 millió év között a progradáló delta lejtő 

fácies három irányból is megjelent DK-Magyarország területén. 6.4 és 6 millió év között a 
mélymedence és a prodelta fácies az egész DK-Alföldön széles delta lejtő fáciesnek adta át a helyét. 
A delta lejtő fáciest változó szélességű delta front, delta síksági és alluviális zóna övezte. 5.2 millió 
évvel ezelőtt a delta lejtő fácies egész kis területre szorult vissza és a DK-Alföld területének 
túlnyomó részét delta síksági és alluviális fácies vette birtokba. A legfiatalabb delta komplexum a 
Pannon medence belsejében DK-Magyarországon található, kora 4.5 millió év. A progradáció 4.5 
millió év alatt 180 km-t haladt előre.

A felsőmiocén-pliocén sorozaton belül a medence peremekre kifutó szeizmikus szelvényeken 
négy diszkordancia felület volt azonosítható. Ezen diszkórdanciák által határolt szeizmikus szek
venciák kronosztratigráfiai helyzete és az egyes szekvenciákon belül elkülöníthető lowstand, 
transzgresszív, highstand üledék szisztémák (".systems tract"-ek) arra utalnak, hogy a globális 
tengerszint változásokkal azonos fázisban emelkedett, illetve süllyedt a “Panon tenger ” vízszintje. 
A vízszint változások jelentős hatással voltak a fácies zónák előre és hátra felé történő migráció
jára. A magas vízszinttel jellemezhető (highstand) fázisok inkább az anyakőzetek, míg az alacsony 
vízszintnél lerakódó (lowstand) üledék szisztémák elsősorban a rezervoár kőzetek felhalmozódása 
szempontjából voltak kedvezőek.

During the Upper Miocene-Pliocene phase of the evolution of the Pannonian Basin several 
interconnected “interior sag ” basin systems were formed. Connected the palaeomagnetic wells 
on the margins of the basin system and in the center with composit seismic profiles regional 
chronostratigraphic profile network was developed. After the investigation of this profiles map 
series of 5 seismic chrono horizons have been constructed. The main facies were identified on the 
basis o f electric logs and seismic attributes. With the help o f the palaeogeographic maps o f the 
same epochs we could trace the prograding delta systems from different directions (W, NE, E). 
The oldest delta series deposited on the basin margins. Their age is approximately 9 million years. 
In that period the central part o f the Pannonian Basin was a starving basin with deep-basin and 
prodelta facies. Between 7.4 ana 6.4 million years delta systems prograded toward the central part 
of the Pannonian Basin from 3 different directions (W, NE, E). Between 6.4 and 6 million years the 
prodelta facies disappeared and broad delta slope zone was developed. The delta slope zone was 
surrounded by a strip of delta front, of delta plain and of alluvial facies belt. 5.2 million years ago 
the delta sope facies was restricted to a very small area and the major part o f the SE Hungarian 
Plain was characterized by alluvial and delta plain facies. The youngest delta series can be found 
in the middle of the Pannonian Basin in SE Hungary. Its age is 4.5 million years. In the Upper 
Miocene-Pliocene on the seismic profiles measured on the former marginal zone o f the Pannonian 
Inland Sea 4 rather well identifiable unconformity surfaces can be seen. Comparing the age o f the 
seismically determined hiati with the dates of the global sea levelfalls the correlation is significant. 
Identifiing the interior sag sediments of the Pannonian Basin into systems tracts the deposition 
history of the source rocks, reservoir and seal formations can be reconstructed.

Bevezetés

A Pannon medence kialakulásának paleogén-kö- 
zépsőmiocén kori synrift fázisában árkos típusú ol
daleltolódásokhoz kapcsolódó “proto” medencék

1 A 35. Nemzetközi Geofizikai Szimpóziumon (1990. október 2-5.
Várna) elhangzott előadás kibővített anyaga

2 Geofizikai Kutató Vállalat 1068 Budapest Gorkij fasor 42.

jöttek létre (Elsősorban pull-apart medencék és liszt- 
rikus vetőkkel határolt fél-árkok). A medencefejlő
dés felsőmiocén-pliocén postrift fázisában a litoszfé
ra termális lehűléséhez kapcsolódóan több egymás
sal összefüggő “izometrikus” medence (interior sag) 
jött létre. A “proto” medencéket kitöltő paleogén- 
középsőmiocén üledékek szeizmikus szelvényeken 
jól azonosítható diszkordanciákkal elválasztott, elté
rő mértékben tektonizált üledékszekvenciákból áll
nak. Az “interior sag”-okat kitöltő postrift üledékek
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eróziós diszkordanciával, ill. a középsőmiocén során 
folyamatosan vízzel beborított területeken konkor- 
dánsan települnek a synrift üledékekre.

A kelet magyarországi felsőmiocén-pliocén kori 
postrift fázisú medencerendszer feltöltődésében 
meghatározó szerepet játszó delta üledékek részletes 
fácies térképezése, süllyedéstörténetük rekonstruá
lása alapvető fontosságú a hozzájuk kapcsolódó 
sztratigráfiai és fácies csapdák megtalálása szem
pontjából. A neogén anyakőzetek generációs poten
ciáljának, éréstörténetének, a szénhidrogén expulzió 
időbeli lefolyásának meghatározásához, az anyakő
zetek és rezervoár kőzettestek közti migráció tisztí
tásához a fácies viszonyok térbeli és időbeli rekonst
rukcióján keresztül vezet az út.

A synrift és postrift üledékek maximális vastagsá
ga az Alföldön külön-külön eléri a 4, illetve 5 Й1о- 
métert. Együttes vastagságuk — mivel a synrift és 
postrift üledékgyűjtők depocentrumai általában nem 
esnek egybe — 7-8 kilométer. A synrift proto me
dencékre terresztrikus-tengeri [HÁMOR et al. 1985] 
a postrift “interior sag”-olaa brakkvizi-fluviális-ter- 
resztirikus [JÁMBOR et al. 1985, BÉRCZI és PHILLIPS 
1985] fáciessorok jellemzők. A synrift és postrift 
sorozat legjobb anyakőzetei az euxin fáciesű paleo- 
gén Tardi Agyag, a medence fáciesű Bádeni Agyag, 
a prodelta Vásárhelyi Márga és a delta síksági Törteli 
Agyag [KONCZ és SZALAY 1991]. A neogén anya
kőzetekből képződött olaj és földgáz részben a pre- 
tercier aljzatban, részben a transzgressziós báziskép
ződményekben, platform karbonátokban, reefekben, 
prodelta és delta lejtő turbiditekben, delta fronthoz 
tartozó torkolati, illetve barrier zátonyokban, delta 
síksági pontzátonyokban, illetve csatorna kitöltések
ben halmozódott fel [KOZMA 1989, KÓKAI és POGÁ
CSÁS 1991].

Sztratigráfiai alapadatok

A CH képződés és migráció rekonstrukciója 
szempontjából legkritikusabb a postrift fázis, mely
nek során a syn- és postrift anyakőzetek belejutottak, 
sőt számos térségben viszonylag gyorsan keresztül is 
haladtak a generációs zónákon. A felsőmiocén-plio
cén üledékek szeizmikus sztratigráfiai elemzéséhez 
kapcsolódó revíziós jellegű molluszka sztratigráfiai 
vizsgálatok [KORPÁS-HÓDI 1989, MAGYAR 1989, 
POGÁCSÁS et al. 1990] alapján elsősorban az idő- 
transzgresszív fáciesek voltak azonosíthatók. Az A l
föld medencéjét kitöltő üledékek relatív kronosztra- 
tigráfiai tagolásához, a medencefeltöltődés rekonst
rukciójához, a szeizmikus szelvényekre alapozott 
szekvencia sztratigráfia igen alkalmas eszköznek bi
zonyult [POGÁCSÁS et al. 1988]. A szeizmikus szin
tek tényleges kronosztratigráfiai helyzetének meg
határozásához a Magyar Állami Földtani Intézet által 
mélyített paleomágneses alapfúrások magnetosztra- 
tigráfiai beosztása [RÓNAI és SZEMETHY 1979, RÓ
NAI 1981, HÁMOR et al. 1985, POGÁCSÁS et al. 1987, 
1989, ELSTON et al. in press] és a szeizmikus szelvé
nyekre eső mélyfúrásokban harántolt neogén mag
matitok K/Ar koradatai [ÁRVA SÓS et al. 1983] nyúj
tottak támpontokat. A magnetosztratigráfiai alapfú
rásokat és a neogén K/Ar koradatokat szolgáltató

kőolajkutató fúrásokat összekötve regionális kompo- 
zit szeizmikus szelvényekből álló kronosztratigráfiai 
alaphálózat került kialakításra [POGÁCSÁS 1985, 
1987, POGÁCSÁS et al. 1987, 1989]. E regionális 
szeizmikus alaphálózat képezte a kiinduló pontját az 
egymással összefüggő DK-magyarországi nagy “in
terior sag” rendszer (Békési medence, Makói meden
ce, Derecskéi medence) részletes szeizmikus kro
nosztratigráfiai és fácies térképezésének.

A postrift sorozat lerakódásának 
ősföldrajza DK-Magyarországon

A magnetosztratigráfiai és a K/Ar adatok felhasz
nálásával szeizmikus kronosztratigráfiai alapszelvé
nyeken azonosított kronoszinteket végigkorreláltuk 
a kőolajkutató szeizmikus szelvényeken. Elvégezve 
ugyanezen szeizmikus szelvények szeizmikus fácies 
analízisét, olyan összefüggő adatrendszerhez jutot
tunk, amely lehetővé tette a DK-magyarországi post
rift üledékek l:200000-es léptékű kronosztratigráfiai 
és fácies térképsorozatának elkészítését.

A fáciesviszonyok meghatározásnál kiinduló és 
kontrol adatként felhasználtuk a területen mélyült 
kulcsfúrások karotázs szelvényeinek elektrofácies 
elemzési adatait [POGÁCSÁS et al. 1989, KÁDÁR-JU
HÁSZ et al. 1989] és a szedimentológiai vizsgálati 
eredményeket [BÉRCZI és PHILLIPS 1985, POGÁ
CSÁS és RÉVÉSZ et al. 1987, GEIGLER és RÉVÉSZ
1987, RÉVÉSZ et al. 1989]. Á szeizmikus fáciesek 
elkülönítésénél a Pannon medence postrift sorozatá
ra korábban kidolgozott szeizmikus modellt [POGÁ
CSÁS 1980, KÉSMÁRKY et al. 1981, POGÁCSÁS és 
VÖLGYI 1982, 1983, 1987, POGÁCSÁS 1984, 1985, 
Pogácsás és Révész 1985, 1987, Mattick et al. 
1985] alkalmaztuk. A szeizmikus, a magnetosztra
tigráfiai és a radiometrikus eredmények összevetése 
[Pogácsás 1985, 1987, Horváth és Pogácsás
1988, POGÁCSÁS et al. 1988, 1989] bizonyította, 
hogy a szeimzmikus reflexiók (kvázi) izokron voltá
ra vonatkozó Vail teória [VAIL et al. 1977] alkalmaz
ható a Pannon medence postrift üledékeire.

A rendelkezésre álló adatrendszer felhasználásá
val öt kronosztratigráfiai szintről (12, 7.4, 6.4, 6 és
5.2 millió éves szintek) készült térkép (1-5 ábra). A 
szeizmikus időtérképeket a térségben mélyült mély
fúrásokban végzett szeizmikus sebességmérések 
adatainak felhasználásával mélységtérképekké 
transzformáltuk. A krono szintek jelenlegi tenger
szint alatti mélysége mellett a delta síksági, a delta 
front, a delta lejtő és a prodelta fácies övék 7.4, 6.4, 
6 és 5.2 millió évvel ezelőtti helyzetét is meghatároz
tuk a szeizmikus fácies attribútumok alapján.

A 7.4 millió éves szint mélységét ábrázoló térké
pen (2. ábra) a transzgressziós bázisképződmények 
zónáját is feltüntettük. A 7.4 és 12 millió év között 
lerakodott üledékek részletesebb szeizmikus kro- 
nosztatigráfiai tagolására azért nem volt mód, mert a 
medenceperemi fúrásokban azonosított idősebb kro
no szintek az egyes részmedencéket elválasztó hát
ságok szárnyain kiékelődtek, s így azokat nem lehe
tett jelentős távon nyomon követni.

Az 1-5. ábrán bemutatott térképsorozat a Pannon 
medence legutoljára feltöltődő részmedencéit ábrá-
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12 MY OLO HORIZON

1. ábra. A 12 millió éves szint mélységtérképe.

Fig. 1. Present day depth below sea level of the 12 million year old horizons.

zolja. Talán csak a Vajdasági depressziót kitöltő 
[ТшкиЫА és KIRIN 1984] postrift üledéksor fiata
labb.

A Pannon medencét övező orogén övék (Alpok, 
Kárpátok) kiemelkedését követően, az ezekről le
pusztuló rengeteg törmeléket az általuk körülölelt 
medence rendszerbe szállították be a folyók. 12 és
7.4 millió év között az Alföld medencéjébe szállított 
üledékeket elsősorban a medence peremekhez köze
lebb fekvő depocentrumok fogadták magukba. A

Pannon medence belső mélydepressziói éhező üle
dékgyűjtők voltak. Ezek területén mélymedence és 
prodelta fáciesek uralkodtak (downlap felületek, 
kondenzált rétegsorok). 7.4 és 6.4 millió év között a 
progradáló delta lejtő fácies három irányból (Ny, Ék, 
K) jelent meg a vizsgált területen (2., 3. ábra). 6.4 és 
6 millió év között (3. és 4. ábra) a prodelta fácies az 
egész térségben széles delta lejtő fáciesnek adta át a 
helyét. A delta lejtő fáciest változó szélességű delta 
front, delta síksági és alluviális zóna övezte. 5.2
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6 MY OLD HORIZON

4. ábra. A 6 millió éves szint mélységtérképe.

Fig. 4. Present day depth below sea level o f the 6 million year old horizons.

5. ábra. A 5.2 millió éves szint mélységtérképe.

Fig. 5. Present day depth below sea level of the 5.2 million year old horizons.
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Delia slope/prodelta facies boundary during the last 
7,7 Million years

Delta front/de lta  slope facies boundary during the last 
7,7 Million years

6. ábra. A delta lejtő/prodelta és a delta front/delta lejtő 
fácieshatár helyzete az elmúlt 7.7 millió év során.

Fig. 6. Delta slope/prodelta and the delta front/delta slope 
facies boundary during the last 7.7 million years.

millió évvel ezelőttre a delta lejtő fácies kis területre 
szorult vissza és a terület nagy részét delta síksági- 
és alluviális fácies vette birtokba (5. ábra). Az egyes 
fáciesövek határainak elhelyezkedését, a progradáló 
delta előrehaladását a 6. és 7. ábra mutatja.

Az üledékfelhalmozódás sebességének 
alakulása a postrift fázisban

A vizsgált terület legrészletesebben tanul
mányozott részén — a Békési medencében — a 7.4, 
6.7, 6.4, 5.8 és a 4.2 millió éves szint jelenlegi mély
ségéről készült szintvonalas térkép [POGÁCSÁS et al. 
1989]. Az egyes kronoszintek közé zárt üledékek 
vastagság értékeit pontról-pontra meghatározva, 
majd a kapott üledékvastagságokat elosztva lerakó
dásuk időtartamával (egymillió évre normáivá), 
olyan adatrendszer állt elő, amelyből meg lehetett 
szerkeszteni az üledékfelhalmozódási ráták térképe
it.

A 8., 9., 10., 11. ábrán látható térképek 1:100 000 
méretarányban, a szeizmikus szelvényekről leolva
sott adatokból kompakciós korrekciók nélkül készül
tek. Az eredeti üledékfelhalmozódási ráták minden 
bizonnyal nagyobbak voltak, hiszen a mélybe süly- 
lyedés folyamán az üledékek tömörödtek. Jelenlegi 
térfogatuk kisebb, mint amilyen lerakódásuk idején 
volt. Az üledékfelhalmozódási ráta térképek egy-egy 
adott időszakra vonatkoznak. Az egyes fácies zónák 
üledékfelhalmozódási rátája csak tájékoztató (átla-

Delfa plain/delta front facies boundary during the last

Alluvial/delta plain facies boundary during the last

7. ábra. A delta síkság/delta front és az alluviális/delta síkság 
fácieshatár helyzete az elmúlt 7.7 millió év során.

Fig. 7. Delta plain/delta front and alluvial/delta plain facies 
boundary during the last 7.7 million years.

gos és nem maximális, ill. minimális) adatokat ad
nak.

Üledékfelhalmozódási ráták az egyes fáciesövek- 
ben:

mélymedence és prodelta fácies 200 m/millió év 
disztalis és proximális turbiditek zónája 1000 m/millió év 
delta lejtő és delta front fácies 1800 m/millió év 
delta síkság 700 m/millió év 
alluviális, tavi, mocsári 480 m/millió év

A 8. ábrán bemutatott térképről leolvasható, hogy 
a Békési medencében 7.4 és 6.7 millió év között a 
medence északnyugati részén, ill. a medence centru
mában volt a legmagasabb az üledékfelhalmozódási 
ráta. Ebből az irányból történt a törmelék beszállítás.

A Békési medencében 6.7 és 6.4 millió évvel 
ezelőtt, miközben a medence belsejét továbbra is a 
prodelta fácies uralta (300-400 m/millió éves üle
dékfelhalmozódási rátával), a medence ÉK-i részén 
feltűnt az előrenyomuló delta lejtő fácies 800-1000 
m/millió éves üledékfelhalmozódási rátával (9. áb
ra).

6.4-6 millió évvel ezelőtt (10. ábra) a prodelta 
helyét a delta lejtő fácies foglalta el. A progradáló 
lejtő zónában a Békési medence ÉK-i és ÉNy-i ré
szén az üledékfelhalmozódás sebessége elérte (és 
valószínűleg meg is haladta) az 1800 m/millió évet.

6-4.2 millió évvel ezelőtt a Békési medencén vé
gig vonult a delta lejtő, a delta front és a delta síksági 
fácies. Az üledékbefogadó kapacitás lecsökkent, az 
üledékfelhalmozódási ráta a Békési medence centru
mában volt a legmagasabb 800-900 m/millió év. Az
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8. ábra. A 6.7 és a 7.4 millió év közötti üledékfelhalmozódási 
ráta térképe a Békési medencében.

10. ábra. Az 5.89 és a 6.37 millió év közötti 
üledékfelhalmozódási ráta térképe a Békési medencében.

Fig. 8. Sedimentation rates between the 6.7-7.4 million year 
old horizons.

Fig. 10. Sedimentation rates between the 5.89-6.37 million 
year old horizons.

9. ábra. A 6.37 és a 6.7 millió év közötti 
üledékfelhalmozódási ráta térképe a Békési medencében.

11. ábra. A 4.25 és az 5.89 millió év közötti 
üledékfelhalmozódási ráta térképe a Békési medencében.

Fig. 9. Sedimentation rates between the 6.37-6.7 million year 
old horizons.

Fig. 77. Sedimentation rates between the 4.25-5.89 million 
year old horizons.
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utolsó 4.2 millió év során az üledékfelhalmozódási 
sebesség térbeli eloszlása a 6 és 4.2 millió év közötti 
időszakhoz hasonlóan centrálszimmetrikus. Az izo- 
vonalak lefutása nagyjából a medencealjzat morfo
lógiáját követi.

A Pannon beltenger vízszintváltozásainak 
szeizmikus rekonstrukciója

A Pannon medence felsőmiocén-pliocén kori fel- 
töltődését amint az a bemutatott térképekről látható 
a medenceperemek felől (nyugatról, északról, kelet
ről) a medence centrum felé irányuló delta progradá- 
ció dominálta.

A medence fejlődés postrift fázisának kezdetén, a 
termális süllyedéssel járó üledékbefogadó kapacitás 
növekedés jóval meghaladta az üledékbeszállítás 
mértékét. A medencét övező hegységek eróziós tör
melékét, a medencébe szállító folyók hordalékát kez
detben a peremi üledékgyűjtők fogadták magukba. A

medence centruma éhező üledékgyűjtő volt. így a 
Pannon medencében jelentős (800-1500 méter) víz
mélység különbségek alakultak ki [LUK ÁCS-M lK SA, 
P o g á c s á s , V a r g a  1983, P o g á c s á s  1984, 1985]. 
MATTICK et al. [1985] egy korai, jelentős vízmélység 
különbségekkel, és egy késői kis vízmélység különb
ségekkel jellemezhető delta rendszert valószínűsít.

Amikor később a süllyedéssel szemben az üledék
beszállítás került túlsúlyba, progradáló delta rend
szerek vették birtokba a Pannon medencét. A prog- 
radáció előrehaladtával párhuzamosan a delta síksági 
zónák és a prodelta zónák közti vízmélység különb
ségek fokozatosan csökkentek. E modell ismereté
ben felmerül a kérdés, voltak-e olyan vízszint emel
kedések és süllyedések a Pannon beltengerben, ame
lyek befolyásolták a lerakódó üledékek szeizmikus 
struktúráját, kialakultak-e a diszkordanciával hatá
rolt szekvenciák a pannon megaszekvencián belül?

Mint korábban kimutattuk [POGÁCSÁS et al. 1987, 
1989, 1990] az Alföld medencéjének északi és nyu
gati peremére kinyúló hosszú kompozit szelvénye-

12. ábra. Az Alföld északi peremén bemért É—D irányú szeizmikus szelvény. A medence peremén négy diszkordancia felület 
azonosítható (vastag vonalak). A paraszekvenciákat a legidősebbtől a legfiatalabb felé haladva arab számok jelölik. A 

szekvenciákon belüli systems tract-ek (LST-Lowstand, TST-transzgresszív, HST-highstand) határait szaggatott vonal jelzi.

Fig. 12. Sesmic facies sequences and systems tracts at the northern margin of the Pannonian Basin. The boundaries of the 
systems tracts (LST-Lowstand, TST-transgressive, HST-highstand) are marked with broken lines.
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ken a medence peremeken diszkordanciák láthatók a 
postrift sorozaton belül. Szeizmikus sztratigráfiai 
módszerekkel a diszkordanciák által reprezentált hi- 
átusok időpontja és időtartama is meghatározható 
[Pogácsás 1985, 1987, 1990, Pogácsás et al. 
1987, 1989, POGÁCSÁS és SEIFERT in press]. A me
dence peremekre kinyúló szelvényeken négy, víz
szint csökkenéshez köthető diszkordancia mutatható 
ki (11. ábra).

A diszkordancia felületek által határolt szekvenci
ákon belül azonosított üledékfelhalmozódási sziszté
mákat (systems tract) szaggatott vonalak választják 
el egymástól. A szeizmikus szekvenciákon belül pa- 
raszekvenciákat tudunk kijelölni, ezeket a legidő
sebbtől a legfiatalabb felé haladva arab számok jelö
lik (12. ábra).

A szeizmikus fácies attribútumok (amplitúdó, ref
lexió folyamatosság, geometriai konfiguráció) alap
ján az egyes diszkordanciával határolt szekvenciá
kon belül ismétlődő fáciesek azonosíthatók (13. áb

ra ). A négy postrift szekvencián belül a fáciessorok 
többször ismétlődnek. Ez arra utal, hogy a Pannon 
tenger vízszintje több fázisban emelkedett és süly- 
lyedt, és ennek következtében a Pannon tenger pere
mén a fáciesek előre ill. hátra vándoroltak (13. ábra). 
A szelvényen azonosított szeizmikus paraszekvencia 
sorozat alapján leülepedéstörténeti szelvény szer
keszthető (14. ábra). A szelvényen a függőleges 
tengely reprezentálja a geológiai időt. A szeizmikus 
szekvenciákat (üledékképződési) hiátusok választ
ják el. A hiátusok nagysága, a medence centrum 
irányában csökken. A szelvény jobb szélén a Tisza- 
palkonya-I fúrásban paleomágneses polaritás váltá
sok alapján azonosított korhatárokat, a bal szélén az 
egyes diszkordanciák által képviselt hiátusok kezde
tének és befejezésének korát tüntettük fel.

A Tiszapalkonya-I fúrás magnetosztratigráfiai ré
tegsorát [LANTOS et al. 1990] ktpmpozit szeizmikus 
szelvényeken végigkorreláltuk. így lehetővé vált az

13. ábra. A 12. ábrán látható szeizmikus szelvény fácies értelmezése. 

Fig. 13. Facies analysis of the sesmic profile showed on fig. 12.
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elkülönített szeizmikus szekvenciák korának megha
tározása.

Az egyes diszkordancia felületek által reprezentált 
hiátusok időtartama a következő:

II. sz. diszkordancia felület 7.6-7.9 millió év
III. sz. diszkorancia felület Ó.8-5.7 millió év
IV. sz. diszkordancia felület 5.4-4.5 millió év.
E diszkordancia felületek a Pannon tenger vízszint 

süllyedéseihez kapcsolhatók. Megjegyezzük az Al
föld északi peremén 5.7-6.8 millió évvel ezelőttre 
datált vízszintsüllyedés a Derecskéi medence keleti 
peremén bemért szeizmikus szelvények kronosztra- 
tigráfiai értelmezése szerint rövidebb időt (6.3-6.7 
millió év) reprezentál.

Az alföldi medence szegélyzónáiban kimutatott 
hiátusok összevethetők a Vail és Haq féle [VAIL et 
al. 1977, HAQ et al. 1987] eusztatikus vízszintsüly- 
lyedések időpontjával. HAQ et al. [1987] eusztatikus 
tengerszint változási görbéje szerint a világtengerek 
szintjében jelentős csökkenések mutathatók ki a fel
sőmiocénben. Ezek paroxizmusának kora közelítően 
10.9,7.8, 6.3 és 5.2 millió év. Látható, hogy e globá
lis vízszintsüllyedésekkel szignifikáns korrelációban 
vannak a Pannon medencében kimutatott vízszint- 
süllyedések. Ez azt bizonyítja, hogy a Pannon belten
ger vízszintje a globális tengerszint emelkedésekkel 
és süllyedésekkel azonos fázisban változott a postrift 
sorozat lerakódása során.

Bár a Pannon beltenger ezen időszak alatt fokoza
tosan izolálódott a világtengerektől, vizsgálataink 
alapján úgy tűnik, e beltenger vízszintjét is nagymér
tékben befolyásolták azok a földtörténeti esemé
nyek, amelyek a globális (eusztatikus) tengerszint 
ingadozásokat kiváltották.
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